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ФБл,1!н досв|до!у{

оРгАн|зАтоРськА РоБотА АРх|вного в|дд!лу
миколА1вського оБлвиконкому

Арх!в1сти ]!1нкола!вщини' як 1 вс1 11!ап|вдвктт арх|вних установ
республ1ки' 1|аполегливо працюють ва.], тах. щоб виконати виробнин|
пла}{и 1 соц!ал|стичн! зобов'я3авпя па 1979 р!ь сгворити передумови
для усп|птгного розв'я3ацня 3авдань десято? п'ятвр!нки. Бах<ливе зна.
чення, у ,зв'язку- з цим набувае пост!йва Рта .],о питань пол!пц:ення
орган!затюрсько! роботи, 3м1цнення п.тавозо! :дсципл1ни, п!двищення
в!дпов|дальност1 ко>кного прац!вника 3а .1оР!чещ' справу.

Фдн!ею з д!йових форм оргап!заторсьпо1 ро6отп арх!вного в!дд|л-у
€ систематична п1дго,товка ддя ро3г;1я.1у ва зае!.1,авнях виконкому об-
ласнФ Ради народних депутат1в актуа.ть'|т;'х х1втавь пол1пгцення д!яль-
т:оот1 дерх<авних | в|домчих арх|в1в. 1дк за зраознп|ею арх!вного в1д-
л|лу облвиконком у лютому 1978 р. прайняз РозпоРядх<ення <||ро усу_
{{ення недол|к!в у чеденн1 арх!вно! ст1Равд в об;асгБ, яке зоб0в'язал,о
райм!еъквиконкоми |.в1дом.ства 9бзтаст1 посадятв 1ъа.г} до питань орга_
'{{13ац11 д1ловодства 1 арх1вно1 спРав'1' вх(ата нев1дк'1адних 3аход1в
щодо пол1]птттення умов збер1гання 

_ 
дощтсеят|в' -:х своеч асного-- упоряд_

кування та передач1 за встановлен| рош у деРхазв! арх!ви. (онтроль
за вико1!анням цього ро3порядх(енвя б1ло ;1о&та.1,,ево на арх!вний в|д:
д|л, який у 1979 р. нал!слав облвиковкошу .зо;эз;:ну записку з анал1_
зо]!( стану 'справ. 3а р|шенням облвпкопБо}г1_ !!я 3аппска була направ-
лена у райм1ськвиконкоми ! обласв! установа.

3д1йснен! 3аходи позитивно вплнщ'лп ва р*]ваток арх1вно| справи
в област1. |1ротягом 1976-1979 РР: о:ерхаао 5 нових 1 д6дат_
кових прим|щень ддя районних | м|ськчт арх]в}' 3 19 арх{вах ц!е!
категор|[ встановлено охоронно-протв|1охеБя}_ сдгнат1зац1ю, а всього
*лею забезпечено 70 процент!в райш!ськарх!в!в; уетатевихв стела}|(ами
обладнано ёховища 12 арх1в!г визово1 ]та**'. ш1о .1о3во;]ило довеети
к!льк1сть районних | м!съких дерх(аввпх аэдв:в з с!'т1асви!д стелажним
устаткуванням до 19 з 22;3акарт0вовапо 9б% спРав' що збер!гаються
в_ район-них та м|с-ьких арх1вах. |1ол1п:ценв:о збер!гаввя документ!в у
}[икола!вському обласвому дер>кавво!.у арх!в1 епрпяе введення в экс-
ллуатал1|ю системи кондиц1ювання.
, |!ол!пш:илось комплектуванпя дерхавн1тт арх!з!в област1. 3а пода:л_

ням арх1вного в|лл|лу облвиконком щоР!чно затвер.]ркуе ! надсилае в
обласн| установи граф1к передав1 лощ'хевт1в у обласний арх1в, 

_ 
а в

райм1ськвиконкоми _ пла\1||-завданпя з прпйошу :окумент1в у райм|ськ-
арх|ви та ]1ередач1 ]х за установлеп| рош в облл,ер:карх1в. Биконком
обласно] ",Ради- народпих^депу=тат!в такох затверднв сво!м !!шенням ',

в|д 30 трав]|я 1978 р. м 289 спискп устаноз _ д)керел комплектування
деР){(авних ярх|в1в област|. в 1976-1979 рр. арх!вний в1дд|л пров!в лв!
щаради з зав|дуюними райм1ськарх!вамп з пптапь в|дбору документ1в
*{а дерх(авне збер|гання по систе}1ах с!;тьського господарства ! культу-
'ри. 3авдяки цим 3аходам дер:кавн1 ар_т!вп област| не т!льки виконали'
,але й перевиконал|4 пла|т!4 приЁтманпя на .]'ер,(авне збер|га'ння докумен-
'г!в, в тому шисл| й а11лиов|зуальво1 докучентац!|. за три з половийою'
роки.

3астосовуюни р|зномай1тн! формп роботп з в!домствами, арх|в!сти
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.}1икола!вщини домоглися пол1птпення,ста|ту д1ловодства ! арх!впо![
справи в уетановах 1 орган|зац1ях. |1рац1вники арх1вного в|дд!лу в ос--
танн| роки розробили прим!рн| номенклатури справ лля районних 1'{

м1ських виконком1в, м|ських | с!льських Рад народних депутат1в, вирой-
ничого об'еднання <&[икола?взал!зобетон>, койб!нату <<йикола!впром-
буд>. 3 |ц|ц|ативи арх1вного в!дд|лу'виконком обласно? Ради народних. . . ..{-^
депутат|в- у липн! 1979. р. направив Ё райм!ськвиконкоми вказ1вки:про
пол|пш:ення схоронност! та використа'ння документ1в по особовому скл1_
ду в установах | орган1.зац!ях' Б област1 щор|нно проводиться огляд_
конкурс на кращий в|домчий арх!в, перемо>кц| якого 3аносяться до
1(ниги |1отпани арх|в|ст|в .1!1икола|всько] област1; особи, в!дпов|дальн!
за арх!ви, нагородх(уються |1очесн'ою грамотою арх|вного в|дд|лу о6л-
виконкому.

Бфективним ,засо6ом орган!заторсько? роботи е наради, сем|нари-
практикуми, як| регулярно проводяться арх!вним в!дд|лом з прац!вни-
ка,ми АеРх(авних 1 в|домчих арх|в|в. 1хн1 плани, програми затвердх(у_
ються облвиконкомами ! надсилаються в районн! | м1'ськ! виконкоми,
! обласн| установи. .Фдин раз на м|сят|.ь 1+а зас1Аанн! арх!вн0го в!дд1ду
заслуховуються зав|дуют! районними | м|сь_кими арх!вами ! особи' в1д-
пов1далБн! за арх!ви установ | орган|'зац1й. Биписки з протоколу зае|_
дань у вигляд! рекомендац1й.направляються у райм1ськвиконкоми та
кер|вникам в1домств для вир|||1ення по'ставлених в них питань. Ёе
мен]ш як два ра3и. на р!к арх!вний в1дд|л проводить кушов!.сем!нари-
практикуми з зав!дуючими райм|ськарх1вами, }{а яких розглядаються' пер1почергов| завдання !х д|яльност{._ 

Ёабула потпирет|ня в робот! арх!вного в|дд1лу облвикоякому прак_
тика проведент{я конференц|й праш|вник|в дер>кавних ! в|домчих арх|_
в|в' } 197в | 1979 рр. на них ро3глядалися питання про в3аемо3в'язок
! наступн|сть в ро6от! дерх(авних ! в1домчи:{ арх1в|в та |пляхи даль-
1шого удосконале1|ня арх|вно? справи' про ур1зноман!тнення форм та
метод|в використання документ|в. Ёа конферепц!ях приймаються реко_
мендац||, як! знаходять 3астосування в практичн|й д!яльност! дерх<ав-
них | в|домних арх!в1в област1. _

Белика увага в д|яльнбст1 арх!вного в!дд!лу прид|ляеться п!двищеп_
ню квал|ф{катц|| калр{в. Б о.бласт| функтт|о.н}ють однор!]чн| заочн| курс]4
для 3ав1дуючих раионними 1 м1ськими арх1вами' навчання на яких про_
водиться за 40-годинцою програмою. ,{,ля п1дготовки прац!вник!в д1ло_
водндх. слух<б ! в|домчих арх1в!в в област! створен1 пост1йнод|юн! кур_
ста. Б 1977_1978 рр. !х зак!ттчило 120 чолёв!к.

,(,о 60-р1ння радянсько| арх!вно| справи арх1в!еги }1икола!вщини
зд!йсн4ли ряд вах(ливих заход{в' спрямованих на пол!пшлення оргЁн|за_
ц!{ роботи. Б!дзначаючи ]х досягнен[{я'.облвиконком прийняв постанову
м 241 в!д 6 травня 1978 р. <<||ро нагородх(ення |рамотами виконкому
обла,сно| Ради народних депутат|в прац1вник|в арх!вттих уетанов>. |ра_
мотами облвиконкому нагородх<ено колектив .&1икол а!вського о6лдер:к_
ар1|ву, госпрозрахунковий в|дд|л арх|вного в!дд!лу, трьох зав|дуюних
р айм|ськарх|вами.

Розгорнувтпи соц|ал!стичне 3магання на тесть 60-р|ння радянсько?
арх|вно! справи за г1дну зуетр|н р1нниш1 прийняття ново] 1(онституц|!
сРсР, арх1вн! устан,ови област| до 7 х<овтня 1978 р. виконали на 1350/о

р|нний план комплектування, на 110_112у0 3авдання 3 удоеконалення
опис!в, реставрац|| та ремонту документ!в' 3а ц1 усп|хи та 3а п|дсум-
ками' 1978 р. арх!вний в1дд!л .&1икола]вського облви'конкому нагородх(е-
но |1очесною грамотою |оловного арх1вного управл|ння при Рад1 !!1!-
н|стр|в уРсР та }кра!нського республ|канеького ком|'тету прац!вник|в
дерх(авних установ.
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1{я нагорода зобов'язуе арх!в1ст|в област! до нових здо,бутк!в, до
ро3в'я3анля ще не вир1тпених питань в д|яльност| дерх<авних ! |{домчих
арх|в!в. 3окрема, перед нами сто1ть 3авдання домогт}{ся п1двищення
показЁика упорядкування документ1в у в|домствах. Ёеобх1дно докласти
вс!х зусиль, щоб не допуск^ати збер1гання документ|в у в1домних арх1вах
понад ветановлених терм!н!в' достРокового приймання Аокумент|в на
дерх(ав}1е_збер1гання, енерг|йн||пе 1 вимоглив]ш:е добиватися впровад:
}|(ення €А€А; 1нструкш1й з д|ловодства та номенклатур справ' |овно]
ласпорти3ац|] в|домчих. арх|в!в, даль|пого пол1пш:ення 

-умов- 
збер|гання'{х документ|в, прид|лити б!льтпе уваги створенню об'еднаних в1домпих

арх1в1в.
Бсю орган!заторську роботу треба спрямувати нз те' щоб ко>кен

колектив арх!вних установ, кох(ен сп|вроб|тник арх|ву йр'цю"ав продук-
тивно' усп!п:но виконував план,ов| 3авдання, взят! соц1ал|сти,чн| зобов'я-
зання як за к|льк|сним|!' так 1 за як|сними пока3н14кам14.

!. с. БЁзд|тний,
зав;ду|оч',1й арх;вним в|дд!ло**
ААикола|вського о6лвиконкому

} {ентральному дерх(авному 1сторитному арх!в! уРсР у м. .[[ьвов|
прид!ляеться -нале}к}{а увага забезпеченню'схоронност! документ|в.
!,ля цього зд|йснюеться багато вид!в роботи, як|- сприяють створенню
найкращих умов !х збер1гання. |{ертп за все проводйться планова пе-
рев!рка наявност1 справ та !х стану. |[ри цьому хранител1 фонд!в вияв-
ляють особливо по1пкодх{ен1 справи ! окрем| локументи: |6 згасаючим
1€кстом або зцементован|. 1ад, п|д час перев1рки наявност! фонду
]$9 575 (€тановий коп:!тет, м. /{ьв!в) було вийвлено п'ять локумен1|в 11
згасаючим те.кстом' у фонл| м 186 (}(райова 3емельно-податйова ком!-
с1я,-м._йьв!в) _зцементовану справу,-у фонд| ш9 152 (|(райовий сул,
*л. .[[ьв1в) _ряд справ 1з особливо п6'тшйо!х<еними докуйентами. 8с|"ц!
,справи в3ято на обл!к ! передано ло реетаврац1йно] лаборатор!] для
в1дпов!дного опрацювання.

у цьому короткому пов|домленн| детальн|:пе зупинимось на та-
к0му складному процес! реставрац|!, як ро3цементовування'справ. (е*
Арке коп!тка ! вах<ка пРац1, що вимагае в|д реетавратора практичних
навик!в ! великого досв!ду. } натшому арх|в| !| викойуют_ь лийе окрем!
прац|вники. .Фтх<е,'''.об розцементув6ти 

_справу' 
беру|ь граннастий'ол|-

вець ! оберех<но долонеб котять його по документу' доки верхн|й аркутш
ш{е почне в1докремлюватись в|д ц!ло! маси до'кумент{в. 1ак аркуй'за
арку1шем ро3цементовуеться вся справ1. Ёад парою документи не мох(-
ш1а'ро3цеме}ттовувати' тому що п|д !т д|ею пап|р руйнуеться 1 це мох<е
при3вести до повного 3нищення докум,ента.
" ||!сля 

-розщементування справи таким прим[тивн:{м' але ефектив_
ним способом п-риступа]оть до |! реставрац!!. Аля цього готую|ь спе'
ц!альний мунний :о:ей | додають антисептик (пентахлор фенолят нат_
Р|ю) для консервац|| волокон -паперу' 1 для цого еласти:чн6ст1 додають
гл!церин 3а реце!ттом, розробленим БЁ,[|дАс. |11сля цього п|дбира.
*оть в1дпов!дний пап!р для в|дновл'ен'ня по1шкодх(ених частин докумен_та.


