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16 стАтт| тА пов|домлвння

||роведення комплексу заход1в, спрямованих на даль1||е пол|п-
1пення науково-досл1дно] роботи, безумовно, створить оптимальн! умо-
в|1 для п!двищення якост| 1 результативност| наукових досл|д>кень,
що, в..свою. чергу, спр-иятиме. удосконаленню д1яльност!.-установ.. щр-
>кавно| арх!вно! слу>кби в св1тл1 3авдань' поставлених )({,\/1 з']зд6м
кпРс та урядовими постановами 3 арх!вно| справи.

оРгАн|3Ац!я соц|Ал|стичного змАгАння
сЁРЁд дЁРжАвних Р^йонних ! м!ських АРх!в|в

миколАтвськот оБлАст]

Арх|вний в1дд1л }1икода|вського облвиконкому разом 1з обкомом
профсп!лки прац1вник|в дерх<авних установ област| розробив 1 затвер-
див .умови соц1ал|стичного змагання серед дер>крайм!ськарх|в1в об-
ласт| на одинадцяту п'ятир1нку. |1ри ]х ,складанн] враховувалися
основн| види ! напрями роботи, переАбанен1 соц1а.'т1стичними зобов'я-
заннями арх{вних установ }кра|нськот РсР, як1 щор|чно приймае ! за-
тверд>куе колег1я [оловарх1ву }Р€Р. 3г|дно з по.'|о}кенням до 25
грудня кожного року прац1вники дерх<райм1ськарх|в|в приймають
соцзобов'язання на на,стуйний р|к 1 уклалають догов1р на соцзмагання
3 одним |з райм1ськарх|в|в област1. Арх!вний в1дд!л облвиконком}, Ре-
тельно вивчив!пи матер|альну базу лер>крайм1ськарх!в1в област1, а
такох( враховуючи територ!альне !х розм1щення, визначив унасник1в
3магання' м!х< якими воно буАе найб|льтш доц|льним.

|[еремох<цями в соц!ал|стичному 3маганн1 зг|дно 3 поло}(енням ви3-
начають т| районн1 й м|ськ! дер>карх|ви, як1 досягнуть кращих ре-
зультат|в в област| у виконанн| завдань |1'ятир1нного плану ро3витку
арх!вно1 справи' 3окре.ма забезпечать налех<н| умови збер!гання до-
кумент|в до моменту |х перелач! на дер>кавне збер|гання до [ерх<ар-
х1ву !!1икода]всько| област1, достроково - до 20 грудня ко'{ного року
3авер|1]увати,муть виконання плану комплектування документами' що
!!адходять в1д установ 1 орган!зац|й. Фсоблива увага прид1ляеться
прийому справ 3 простроченим терм!ном Б|домвого збер|гання. 9 ход|
соцзмагання передбачаеться по1пук нових' б|льтп ефективних форм
роботи дер>крайм!ськарх!в!в з орган|зац!ями, установами | п|дприем-
ствами м|ст { район1в област| в галуз| впорядкування справ' складен-
ня 1 3атверд)кення опис1в' погодх{ення номенклатур справ ус1х уста-
нов' списку А|е 1, розробка на налех{ному р1вн| 1нструкц|й по д!ловод-
ству, зА!йснення контролю за впровад>кенням нових !нструкц1й по А|.
ловодству. Фдн|ею з необх|дних у,мов для перемоги в соцзмаганн!
серед лер>крайм|ськарх1в|в € та,ко)к активне - 

викор^истання !х доку-
мент1в у пол|тинних' народногосподарських ! соц|ально_культурних
ц1лях.

3г|дно з полох(енням арх!вний в1дд|л облвиконкому | презид1я об-
кому профсп!лки прац|вник|в дер)кавних установ п!дбивають п|дсум_
ки соц3магання м1х< райм!ськарх|вами у с{нн! ко}кного 

-Рок}: 
Арх|ву,

який зайняв 3а п1дсум,ками 3магання пер1пе м1сце в област|, вруча-
ють перех!дний вимпел, перех|дний приз, ||онесну грамоту арх1вного
в!дд|лу облвиконкому | обкому профсп|лки, його 3аносять до книги
|1оп.тани арх|вного в1дд|лу.. облвикон'кому. Арх1ву, якпй зайняв 4Руг.е
м|сце, вручають перех1дний при3 та |[онесну грамоту арх1вного Ё]дд!-
лу облвиконкому | обкому профсп1лки. |рамоту одер'{уе 1 арх1в, який
зайняв трете м!сце в соцзмаганн!.
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Арх!вний в!дд!л облви'конкому зд1йснюе роботу по орган1зац|йно-
методичному кер|вництву 3маганням' насамперед прид|ляе пер1почер-
гове 3начення контРолю за його ходом. 1[щоку п!д час комплексно!
перев1рки роботи лерх<райм|ськарх1в|в |нспектори арх|вного в|дд|лу
поряд 3 виконанням планових завдань перев|ряють х!д виконання со1(_
зобов'язань. Результати перев1рки оформляють спец1альним актом'
один прим!рник якого 3али1паеться в арх|в|, |нтп| в|дкладаються у
справах арх!вного в1лл1лу про орган|зац!ю соц!ал|стичного 3магання
серед арх|вних установ област|,'а тако'{ надсилаються для !нформац1|
в1дпов1дним р айвиконкомам.

|]итання виконання соц|ал|ститних зобов'я3ань пос!дають ч!льне
м.|сце в робот! нар!ад, як| арх1вний в|дд!л регулярно проводить !з за:
в!дуючими районними 1 м!ськими арх|вами. 3ав!луюн1 арх!вами щом|-
сяця надсилають до арх|вного в!дд|лу в1домост| про х|д виконання
ними планових 3авдань | соцзобов'язань, що дае мо>клив|сть пост1й-
но контролювати х|д соц|ал|стичного 3магання. 3ав!луют! арх!вами,
що 3магаються м1хс собою, обм!нюються в1зитами, д!ляться досв1дом
роботи.

Аля п|дбиття п!дсумк|в соц1ал|,стичного змагання м1;к лерх<рай-

у]91кагх!вами област|. при арх1вному в1дд!л1 створено спец|ал{ну_ ко-
м1с1ю у такому склад1: голова - 3ав1дуючий в1дд1лом' члени - 1нспек_
тори в1лА!лу та стар1ший хранитель фонд|в дер>карх!ву област1. Ёа ко_
м!с1ю покладено такох( 3авдання пропагувати кращ| форми й методи
роботи, що з'являються у процес| соц!ал|'стичного змагання; забезпе_
чення 1широкого запровадх(ення в х(иття досв|ду передовик1в. 3 ц|ею
метою 1широко використовуеться м|сцева преса; краш! зав!дуют| дер)к_
райарх1вами област| виступають з пов|домленнями на стор|нках <<Арх!-
в1в }кра|ни>>' а такох< д|ляться сво]м досв|дом на нарадах | сем!на_
рах арх|в|ст1в област!.

у 1981 р. перемох(цями в соц!ал1стичному 3маганн| сереА дер)к_
райм1ськарх!в1в .&1икола|вщини стал\4 Фнак!вський, Беселин1всьйий
| Бер,езанський дерх<авн| районн| арх!ви *.

€оц|ал|стичне змагання сприяло п|двищенню ефективност1 й яко-
ст! роботи арх!в|в обла,ст|, перевиконанню }!ими планових завдань 1

соц!ал|стичних зобов'я3ань минуло! п'ятир|тки, як| виконан1 в сереА_
ньому на 101-1050/о' 3м{цн|ла матер1альна база районних | м|сБких
арх1в.|в. 3 метою б!льтп над1йного забезпечення схоронност| доку_
мент|в, у арх!вах ц!е! ланки перевиконано планов1 пока3ники по кар_
тонуванню, перев!рш| наявност| документ!в. Белика робота зд!йснена
по уточненню списк!в установ' документи яких л|длягають прийому
на дерх(авне збер|гання' а такох< по прийому документ!в в1д установ
на дерх(авне збер|гання ! впорядкуванню ]х протягом встановлених
строк|в, передат| справ з дер>крайм!ськарх1в!в до дерх{авного арх|ву
област|, проведенню експертизи ц!нност! документ!в 1 вдосконаленн|о
опис!в. |]ол|птпився ро3гляд лист|в | заяв громадян з питань соц!_
ально-правового характеру 1 використання арх|вних документ{в, ке-
р1вництво в1домчими арх1вами 1 орган13ац1ею документ1в у д1ловод_
ств1 установ, орган!зац1й | п|дприемств. 1037 з 1477 обласних, м!ських,
районних 1 с!льських установ списку |\! 1 мають окрем! арх!восховища,
1339 в1домних арх1в|в погодили номеклатури справ з арх1вними уета-
новами.

/* @сновнимк досягненнями в 1х робот! були перевико}тання план|в комплекту_
ваЁня та .експеРтизи ц|нност| документ1в, вдосконалення опис|в справ, пол!птденйя
умов збер1ган1!я документ|в та..орган1зац1я !х викоРиста1!ня, впровадх<ення в п!акти-
к1г !9!ч" установ | орган|зац1й удосконалених нойенклатур сфав, норих !нст!укц1й
по д1ловодству'
2. Арх!ви }кра1ни !{} 3 ' .' .
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, } пертпому ,рош| одинадцято! п'ятир!нки зг!дно з нака3ами 1 вка-
з|вками |оловарх!ву €Р€Р ! [оловарх|ву }Р€Р арх|вний в|дд|л | за- /
в1дуюч| дерх<райм!ськарх1вами доклали багато 3усиль, щоб л|кв|лу- |
вати заборгован1сть фонлоутворювач|в по передач1 справ на дер}кав-'
не збер|гання. {,арактерно' що включення цього показника до соц|ал1-
стичних зобов'я3ань, як| шороку беруть лерх<райм|ськарх|ви област!,
сприяли тому, що до Березанського' Батштанського, (ривоо3ерського'
Фнак|вського, .3о3несенського, !,оман|вського, Арбузинського, (азан-
к!вського, Березнегуватського, |!ервомайського районних та |{ерво-
майського | Бознесенського м|ських дер)кавних арх1в1в було прийня-
то в,с| справи' що ран!тше збер|галися в ,установах' орган!зац!ях 1 п|д-
приемствах понад строки' встановлен1 |{оло>кенням про дАФ сРсР.
3аверл'пено експертизу ц|нност! документ|в установ списку }\! 2, що
над1йтшли у попередн! роки на дерх(авне збер|гання, в Бере3анському,
Батптанському, €ланецькому' 1(ривоозерському, Фчак!вському, Бозне-
сенському' |!ервомайському' !,оман|вському, Березнегуватському'
Братсъкому, Беселин|вському, Брад!|вськ9му | }!.ттко.:а]вському арх}
вах. !,омоглися упорядкування документ|в ус{х установ списку }|з 1

до 1973 р. Бознесенський | Фчак!вський дерх<раЁтарх|ви. Ёа дерх<авне
збер!гання в ц|лому по. об4аст1 документи за встановлен! строки при-
йнят| в|д 81,1% обласних, м!ських, районнттх { с!"тьськттх установ.

||ол|птпилась робота госпрозрахункових гр!.п :ер>крайм|ськарх1-
в1в. 3а рахунок впровадх(ення прогресивних форм | метод1в орган|за-
ш1| прац| госпро3рахунков! групи при Березанському' Батптанському,
&1икола]вському' €ланецькому, [овтневому' !,оман|вському, Бесели-
н{д'ському, Березнегуватському' Братському, Бознесенсь:<юму. 49Р'*р'*_м|ськарх1вах виконали виробнино_ф!нансов| план]1 на 101-103%.

у 1981 р. арх|вний.в]дд|л | дер:крайм|ськарх|втт п.рид!лялът 6.|:уь-
тт{е уваги кер1вництву в1домчими .арх1вами 1 орган13а1111 документ1в у
д|ловодств! установ, орган|зац|й | п!дприемств. [{рац1вники арх!вного
в!дд|лу розробили номенклатуру справ для ра:!м!ськвиконком1в, €€:
лищних | с|льських Рад народних депутат1в та редакц|й районних га_
зет,' |1ол|п1пуються умови збер!гання документ1в. }' 19в1 р' в 25 уста-
новах 1 орган!зац|ях вид1лен1 нов| прим|щення п1д арх|ви. 1(|льк|сть
упорядкованих 1 внесених до опи,с|в справ у арх!вах обласних, м1сь-
ких, районних 1 с!льських установ, орган!зац!й | п|дприемств становить
131 тис' Ао ,[1,ерх<арх!ву област[ ! дер>край::!ськарх|в!в прийнято
17793 справи, що збер|галися у в|домних арх!вах понад встановлен1
строки.

€оц!ал1стичними. зобов'язаннями передбанаються щор|нне прове-
дення сем1нар1в, нарад з прац1вниками в!доплчих арх|в1в, членами
експертних ком|с!й, сп|вроб!тниками д|ловодного апарату установ;
орган|зац|я |ндив1дуальних та групових консультац|й, !нформування
парт|йних | радян'ських орган|зац1й про роботу в!домчих арх|в!в"
у 19в1 р. в1дбулося 24 обласн|, м|ськ! й районн1 сем|нари й нарадп,
було орган|зовано б!льттт 3000 консультац1й, п!дготовлено 25 дов!док,
допов!дних 3апи'сок' акт1в для обласно|, районних, м|ських Рад на_

родних депутат|в. 3а 1н1ц|ативою арх!вних установ виконкомами м|с-
цевих Рад прийнято 27 р|тпень 1 розпорял}кень по пол|пш:енню арх1в'
но| справи ! д!ловодства в област1.

-- Арх!вний в!дд|л облвиконкому розробив тако)к умови.. ог'1яду
<<!(ращий в!домчий арх1в>>, що сприяе пол|пгпенню орган!зац!| упоряд.
кування документ|в силами установ. [[ор1нно арх1вний в]дд!л п|дбивае
п|дсумки цього огляду' ви3нача€ перемох<ц1в, нагородх{уе !х грамо-
тами' заносить до (ниги потттани арх1в|ст!в }[икола]вщини, виносить
подяки. 1!льки за 1981 р. ви3нано перемох{цями в обласному огляд!



стАт'т1 тА пов1домлвн1-1я ].

26 в1домчих арх1в|в обласних, районних | с!льських установ' орган!_
зац]й [ п|дприемств'

Ба>клиБим !мпульсом для даль1пого п|дносення арх|вно! справи в
об.таст!, безумовно, буАе орган!зац1я соцзмагання м|х< арх|в|стами
}'1икола]вщини 1 {,ерсонщини.

[отуюиись до 60-р1ччя утворення сРсР та п|дтримуючи схвалену
ко.тег|ею [оловарх|ву- 9Р€Р 1н1ц|ативу колектив!в цдАжР уРсР,
цд|А уРсР у й. (иев|, цдАкФФд уРсР, арх|вних у'станов 1(рим-
сько|, 9ерн!г|всько] областей та !,ер>кавного арх|ву м. (иева ро3гор-
н\-ти соц1ал1стичне 3магання за г1дну 3устр1ч знаменних дат у )!(итт1
натпо] кра!ни, арх1вний в!дд|л ,&],икола!вського облвиконкому 1 .[,ер>к-
арх|в йикол6|вёько] област| лрийняли п!двиш{ен1 соцзобов;язання до
лов1лею. Бони сприятимуть пол1пшенню умов збер1гання документ|в,
пог{овненню д)(ерельно\ 6ази дАФ сРсР новими яскравими св1дчен-
ня11и на1пого радянського сьогодення' 1х 11]ирокому використанню в 1н-
тересах комун|стинного буА|вництва' 

!. с. БЁзд!тний,
зав!дугоний арх|вним в!дд!ло*ц
Аикола]вського о6йБиконкому

до 1500-р[цця ки€вА

19

}ронисте в!дкриття
на площ1 |1еремоги
19в2 р.

обел{ску 
''{1ста-герояу м. 1(иев|, в травня

28


