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в!дшов!дальних 3а арх!ви та д1ловоАство
обласн{ орган{зац!т. Ёещодавно' наприкл8А,
зав!дуючий арх{вним в!дд|лом Ф. 1. ?каиук
в!1ступив на сем|нар| зав!луючих орган1за_
ц|йними ! загальними в]дд:лами м1ськраи_
виконком1в та пр аш!внттк!в д!ловоАних
слу>к6 в!дд|л]в ! упр авд!нь облвиконтому'
[1рац{в}1ики групи комплектування' в1дом-
чих арх!в{в { 

_ 
д!ловодства дер)карх{ву о6-

ласт! читали лекц1| !{а обласн0му сем!нар!
пр ац!вник!в д1ловодних слу>кб м!ських {

раЁ':онних санеп!демстанц1й, у виробничому
управл|нн| бул{вництва та експлуатац|! ав-
тойоб!льних тшлях{в, в об'еднанн! <(орт_
нас!ннеовоч>>. |отуеться сем1'нар для пра-
ц!вник|в д1ловоАних слу>кб { в1дпов!даль_
них 3а в!домч| арх!ви орган!зац!й 0Р1:81,8$}{

спохсивчо? ко0перац1! област!. |[рац!вники
г0ст1ро3р ахунково] групи пост!йно висту_
|]ають 3 пов!домлення}'1и 3 цих ]1итань в
установах' де проводиться науково-техн1}дне
опр ацювання доку}1ент!в. |1р ац1внр1ки ар-
х!вного в!дд|лу дерх{арх|ву обл1ч1
дають такох( ]ндив:дуальн1 консультац11
кер1вникам установ' зав!луюч!'{1{ арх1вами'
пр ац|вникам д{ловодних слух;б при про-
веденн| комплексних' те}'ат}1чних ! конт_
рольних перев|рок 3 питань впров а.].)кення
<<Фсновнь1х пр авил р аботь1 ведо}1ственных
архи вов>>.

м. м. мос1гок

#ьв!в. у березн1-тр авн: 19в7 р. Арх1в_
ним в{дд!лом ,г]ьв|вського облв;аконкому
при обласному Булинку техн|ки нтт про_
вод}1лись курс}{ .,Радянське д!ловодство та
канцелярська робота>. г{рогр а:у1а курс!в
була ро3рахФвана на в0 годи}1 1пед9ф3_
чала вивчення ос[{овних !1*#!Ф}кень сдсд,
т!итань ун1ф1кац{? та с'гандартизащ{? орга_
н!зац{йтн0-р03шФрядчр1х дФкуме}|т1в! Фенов;{их
шравид роботи в!дошд'тртх арх1в!в._ 

{лухачам&; курс!в бу;зта *ан!луюв| к&!{_

целжр|ями, секретар1 та вав1лу:он1 в[д0м_
чими арх{вами т1р0мис;1ов1{х п|лприеметв,
орган!зац!й, вуз|в ! техн!кум!в |,{ьв|всько]
област|* ,[{екц!! та пр актинн! 3 а}!яття г!ро'
вФдиди !нспектори Арх!вного в!лл{лу
/]ьв!вського облвиконко]'{у { сп1вроб{тники
держ(арх1ву област!.

*лухан! 
- курс{в в!:в|:,ал;: управл{ння

,[1ьв:всько? зал]зн::ш^.'],е сп1вроб!тн1'1к екс_
ттедиц{? ознайо}{1;.1а 1:;3 орган{зац1сю ре_
естраш1? доку!у!ент1в, ё1арш;;:Ёт {нспектор в:-
д&мчФгФ арх!ву по;'; а за3а, я1\ з:1;':снюсться
з6ер!га}1ня { обл!к док}-}'1ент!в пост!йного
строку збер!гання 7а з о:обового ск.:1аду,
гзод!лилась досв1дом орган!зац11 ;оз1дково!
ро6оти в арх!в{"

$!сля зак{нчен}{я курс|в {здавання 3а'
л!к1в слухач! отримад1{ з!дпов1дн] св1доц_
тв&' ?м так0х( ро3дано:об]эк;т норматив_
!*о_метод1{чних д0кумент]в з п1{тань ' д|ло_
водства.

в. !. куцинд^

,]!1икола(в" у зал| зас!дань БратськФгФ
раг?кому (омпарт1! 9кра]ни &1икола]вське}
област1 в!дбулося ви]зне зас{дання екс-
пертно] ком1с1? арх|вного в1лл|лу облви-
к0нкому та районна конференц|я арх!в!ст!в.
3 допов1дА0, у як!й ро3глядалися т1!{танн$1
постановки д1ловодства' забезпече1{ня *хФ-
ронност| документ|в та ]х використання у
дерх(авних ! в|домчих арх{вах, Ё& н{т? ви-
стут;ив зав1дуючи*? арх{вништ в!дд{лошя обл-
в1{к0нк0му 1" с. Безд?тний. |{ро д{яльтт!сть
дерх<авних ! в!домчих арх{в{в Бр атсь1{огФ

району розпов!ла зав|Ауюна Братськи}у!
дерх{авним районним арх|вом н. д Бонда-
ренко. .81домчий арх1в як 1нформац1йхтий
центр галуз1, складова частина у1травл1т:ххя
в установ!, орган;зац1?, на п!лприемств!>> *
тема виступу на конференц|1 секретарх
виконк0му р айоьтно! Р ади народних Аешу-
тат|в г. л. Аондука.

}часники конференц{] при:?няли рекФме!1_
дац!т, спрямован! на усунення недол1к!в,
як1 мають м|сце в робот! дер}кавних та ж1-

дош,1чих арх|в!в району, доко!!нн3г т]ере-
будову ?х д|яльност1.

н. д. БондАРЁн!{Ф

1ерноп!ль. 22 кв1тня 19в7 р. в!дбувеж
одноденний сешт{нар прац!вник1в в!допдчих
а рх1в1в ?еребовлянськ0го райокту, Ё& якФ-
}1у обговорювались питання орган!защ!?
роботи арх]в!в ц1е? ланки. у сем{гяар{ взяли
\|часть б]льшт як 9с| ос!б, в1дшов{даль1{их
3а арх!ви.

у допов{д| <Арх!вн1 устан0в1.' облает! *яа

1[]ляху при0корен1{я ! шеребуд0ви св*е? рФ-
боти у св|тл{ р?тшень с.1чневого { ] 987 р")
$ленуму щк кг{Рс> зав1,:цуточтат:} арх{вним
в!дд|лом о6лвик0!{кому €" п. (онтролевр1ч
ви3}!ачив 1шляхи пол!п:::ення роботи арх{в-
но! слу:кбтт област! 1 под!лився !тлан&&{и
}€а ма;:1бутнс,3'/пинився т{а питаннях в;!р*-
вадх{ен!{я в област{ <<Фсновнь1х г!рав}.{,1т р&-
боты ведо|у1ственнь1х архивов>.

Ёа сем1нар| був п}ис1г1ц|{1 1 втастуг'&1Ё|
секрет ар ?ер еб озлянського р айвик0жх{Ф}д:уг
м. Ф' €ерединськтат?.

9часники се:л!нару ознар]оми.шр;ея 3 р*-
ботою в!т.оьтчого арх!ву ме6левого *6,ед-
н ання.

€е:,'т!нар:{ передувало в&!вчення &*г**вшзтх
:1} азил на заняттях пФ ш!двищеЁ}ню квал!-
::ь;ац:] арх1в{стами дерх(8рх!ву *6;хя*т?, ?х
опан';зання на курсах п{двище!1:{я квал3ф;-
кац |? при обласн0му Булинку тех*т!кж 3

пр ац{вн1{!(ами д!ловодногФ а.парату та арх{-
з!в п!дприемств} *рга*:!защ!й $ уетак!*н
списку пъ 1, де 3 лекц1ями виступ,{лр{ !тра-
ц{вники арх|вного в1дд1лу облвхатс0нк0&1у
т а дер}карх!ву област!.

д- п. РФтАР


