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АРхтв!сти у1{РА|ни до 50_Р|ччл
вшли}5ого шовтня
м.

€авценко

3алитшаеться в|с!м м!сяц!в

до славного 50-р|ння Белико| }(овтненайвеличн|:шого свята труляших ус1х
сонтинент1в. Бс| на:п| нуАов! -3вер1пення' вс| блискун1 доёягнення наро:1в кра!н соц|ал|зму тмовлен| 3еликим )(овтнем, який знаменував
ь'обою нову еру в |стор|| людства _ еру соц|ал!зму ! комун|зму.
Разо-м_з^ус!у радянським народом прац|вники 1рх|вни* уст6нов }к'
ра|нчько! Р9Р д;",,но готуються до 50ф|ння Белик'ого )!(оЁтня. Арх|в5}1}1 у-правл1нням при Рад! !!1!н!стр|в уРсР створено _заход1в
республ!канську
юв!.:ейяу ком|с1ю, яка р^озробила план найголовн1:пих
по п!д-

вът] соц!ал|стично] революц|!

готовц| | в!дзн,аненню 50-р1ння Беликого [овтня, о6говорила ! схва.
тематичн| плани докумен{ально! виставки |' виставки фотодокухент!в. про бороть9у за владу Рад на }кра|н1, проанал|зувалй х!д п!дготовки до славно| дати а_рх!вних установ (и|всько|, .[1ьв!всько|, !,арк!всько|, {,ерсонсько] та {мельниц|ко| областей. €творено тако)к робону групу для п|дготовки документально! виставки <<Бёлика )!(овтнева
соц[ал|стична революц|я на }кра|н!>>.
Б областях }кра|нсько! Р€Р д!е 29 тов1лейних ком|с1й, у склад|
яких 180 найдосв|дчен|гших арх!в|ст!в | 70 представник|в м!стлейих пар.
т||тних, радянських орган!в, а.тако}к прац|вник|в культурно_осв|тн|х, ..
наукових та |н. заклад1в 1 установ. 1(о>кна обласна юв1лёйна ком|с!я
,розробила 1 погодила з м|сцевими парт!йнийи та радянськими органа!!}' плани заход|в по п1дготовп1 ло 50-р|ччя Беликого )(овтня, як!_зараз
тсп|щно. зд|йснюються. 3начно зр|с обсяг ! (к|сно пол|птпились вико_
ристання"документальних м.атер!ал-|в, публ!кат[|| статей та п|дб!рок
документ!в на стор|нках пер!олинно| преси, рад1о- | телепередан!, про_
ведення :виставок' виступи арх1в1ст|в з лекц|ями перед трудящими м1ст
,| с1л | т. |н.
орган!зовано п!дготовку до 50-р|ння Беликого }(овтня в
- Ач0речРсР .(опубл|ковано 18 ётатей.
! й1дб1рок документ|в'' прове_
'1дАжР
"],ено 3устр1ч арх1в1ст1в з активними учаениками революц1йно| боротьби,
практикуються екскурс!! трудящих ло арх|ву тощо). 6л1д в!дзначити
добру
роботу.арх1в!ст1в 9ерн!г!всько{ област!.
'Ё{а_>каль,
арх!в!сти [н!лропетровсько!, 1вано_Франк|всько|, }(рим. сько?, Ровенсько|, €умсько|, 1ерноп|льсько|, с{еркаёько! областей ще
не ро3горнул14 на повну силу цю ва)кливу роботу.
Б ход| п1дготовки ло 50-р1ччя Радянсько1 влади хоротп1 творн!
зв'язки з, редакц1ями обласних газет встановили арх1в|стй Б|нниць|о!
обда.91|. (-о-публ!ковало 24 статт| та п1дб1рки докумёнт!в), &1икола|всь*
ко| (16), {,мельницько? (16).
|{рац|вники цдАжР уРсР та арх|в1сти .|!1иколасва ! {,ерсона [о 1у7
знаменних дат готують ц1л! газетн| стор!нки, як! користутоться лопу-' \/'
лярн!стю у нитан!в; по 5-6 га3етних стор!нок п|дготовлено щими колек*
'.'!п.'1а

1*

минулому р0щ;
м. йьвов[, {ер1 1-{олтав[Б!{}],]:

о.-,; :ер;*(арх!в1в

лобре 0рй погод1|в1ши 3
дати сво]х в1:::-'-:_в : т<онкретну тх тема-

р

ад{о, 3 а3.]а.:ег. :ь

с1:"1ав|шр1

1966 р.
основ1г!-

та

демонспри_

А0ку-

усьому _йдуть ?м на3устр!ч. вони виявляють
3 дих .фотокоп1?, 1нколи допомагают{и шрак_
або к|ьтнати бойово| ! тр9дово] слави. ?ак,

-''ч.]тю арх!в!ст1в
у 1966 р. на 3аводах ! фабриках; у вузах | тшкола:&'
::_:;::':вано 85 музе!в на громадських 3асадах' к1мнат' бойово| | тру":
:-._: ;;1ав;1, основними експонатаму1 яких е фотокоп1? арх!вних до.,

:-

'''':.г=.__:_з' Фсоб.тиво багато для цього роблять прац1вники (ентрального,.
_=:._'.:',-]го арх1ву к1н-о_фотофонодокумент|в
урср. 8они допомогли,
_:..._...'_ваттт плузе{ на 50 п!дприемствах та 1школах' а прац|вники !ер.'
:- ::__:!_::о облдерх<арх!ву надали фотокоп1! арх!вних документ1в 16,

:. ,]: -:,:1! }1\'зеям.

3,.*;.:тдвттм 3аходом е орган|заш|я зустр!пей з творною 1нтел1ген:ре.],ставниками громадськост| (прац|вниками рад|о, телебачен_:
-_ ;-:-'-а;;ц!Ёт
.. :
газет, письменниками та !н.).
3 1966 р. арх|в|сти республ!ки провели 17 таких зустр|ней (цд|А
'.;:Р ,'- з:. ,г1ьвов!, &1и:<ола!вський, {,ерсонський, 9ерн1г1вський та !н.'
-:._-.:;ыарх!ви). Результати цих зустр1ней в|дразу )к по3начились на/
=

::.:_-:.:':;анн! документальних матер!ал!в 3а допомогою рад|о, телеба.::-:1 :. ;ер|одинно! преси тощо. |1отр!бно у майбутньому вс1м арх|вам
- -:; таких зустр1ней щироко ! переконливо |нформувати громадсь-|
' '-- : -:,о наявн1 в арх1вах найб|ль:п яскрав1 ! ц{нн| документи 3 !сто.
- '- -:,:-гьби за владу Рад | сприят[1 най:пиртпому {х використанню до

._-:..:.о юв!лею.
]{е :тох<на нехтувати | таким засобопл, як особист| контакти арх|'
:.-:-: з безпосередн|ми ун'асниками геро{нно{ боротьби за владу Рад,
, ':::1ч] з старими б!льтповиками' з тими' хто брав активну участь у
-.: -];.]]{х под|ях того часу. |{рактинг:им насл1дкоц [ьФгФ сп1лкування
.-: . _.: .:,окумент!в, спогад!в унасттик1в боротьби 3а перемогу Беликого
_.:.-я' !,ехто 1на ц1й нив1 з1брав уро>кай. Ёаприклад, арх!в!сти }(и::,:.,::ько|, 1(|ровоградсько!, Фдесько| та Ровенсько] областей одер:'
.=',._:: б;тизько 100 спогад!в старих б!льтшовик1в, активних уиасник!в.
: =. :.:.;ц!:}них под!й.

3арт1 насл1дування'! заходи арх1в!ст|в 3апор|>к>к!т, Ё|>кина, йи_
_..:.за. {мельницького та !н. 1ак, арх1в!сти 3апор!х<:кя розробили;
-.- _:е::тц|йне 3авдання гурткам <<9ервоних сл!допит|Б> на час |х ту:.,':;,:ько] експедиц1!, присвячено| 509!нню [,овтня, готують до видан:'
1: т3:] плакати на револютт!йну тематику. |{рац|вники }1икола?всько_,
. - ,':(._тдерх<арх|ву п!дготували я|аф{льм та фотоальбом про боротьбу
]; ]:а.]'}' Рад ,на .&[икола|вщин!. Ф1л1ал ч€рн|г1вського облдер>карх{ву
э :"ц' Ё1;кин| сприяв створенню у середн!х йколах м1ста гуртк|в <<}Фник
.:..';;_ст!в>>, як| працюю?ь зараз над документами революш!йно! тема:,:._.:. -\рх|в1сти {мельницько] област| беруть активну участь у робот!'
,':з:.,:,:] облвиконкому' створених для перейменування' вудиць та площ
" *:.;тах област!, для орган|зац|]"с|льських
му3е!в''то розробш| герба.,(ам'янець-|{од|льського' по встановленню мемор|аль;,
='':'].-::':тт пт!ста
'1
:].:. :':цок у м|сцях, 3в'язаних з геро!нним 1\1инулим.
!1рац{вники рялу арх1вних установ на){ають серйозну допомогу.
-.:т.;]н:::т ком!тетам, фабзавкомам прфсп1лок,у виявленн| документ{в1
. г_=::,санн1 до 50-р1ччй )!(овтня нариыв'з'{с1ор!! окремих п|дпфемств.
-:: _{.,час арх!в|сти працюють над !стор!е]о:свого ро3витку за 50 рок!в;'
.-_+_с ] червня,1963 р, минас,50. рок1в з дня п1дпиоання Р. !. .[!ей!ним
_::.].:''' .|]ро реорган|зац|ю та централ1зац|ю арх1вно| справи Б'
;;Ё1:Р). який поклав початок радянськоп{у арх|вному бул|вништву.;:
]':' Арх!вного управл|ння вх<е над|й:пли, нар|1си з |стор!!, арх|вно|
__::!]1 5_ Болинськ|й; {н|пропетровськ!й;', )(ерсонськ|й,. {вано-Франк|в1
1

!', оттзтськ!й, !(|ровоградськ!й, .[{угансьй1й, ][икола!]вськ!й, ||ол,.
|":|'|о!
:.._...-;:. \арк!вськ!й,9ерн|г!вськ1й та |н. областях.
]__::ччю Белико] [овтнево! соц|ал!етично1' революц|! арх1в!етЁ
::--_.'5;1;т: пр|{свячують ! сво| публ!каш1! документ!в' описи' пу}1вники;,
.,.:*:;'::,:ат1{ з !стор1! для :лк!л топ{о {ак; {[АжР.''уРсР з.ун!{ст!8.
:т:в респтбл!ки п!дготував' тритомн}}1с.; <Рромадянська в|йна .т*а,
":-г.:_

::._-:',.

*

рацьовано

!

передано

1{е3'амох(них селян на.

1

.,

до видавництва зб|рнгй документ1Ё

<<(ом|тети
обл_

}кра|н| (1920-1933 рр.)>. 9ерн|вецьким

дер;карх|вом 3дано до друку зб|рник докт-мент!в <Радянська Буковина
(1940*1945 рр.)>>. |1рац!вниками Ар_х!вного тправл1ння при'Рад! !!11н|стр|в уРсР | цд!А уРсР у 1(иев| та арх!в!стами }збекистану п|дготовлено зб|рник документ1в ! матер|а.т{в <3 1стор|1 друл<би укра{нсь_
кого та узбецького народ|в (1941-1944 рр.)'. [отуеться до,видання
сп|льно з !,арк|вським облдер>карх!воья та {,арк|вськиь; облпартарх!вом
зб1рник <<!,арк1вщина в пер1од гро}1адянсько! в1:'*н;т (1918_1920)>. 9:ке
.побачили св!т документальн| зб1рниклл <||ро*пттетов!сть 1 роб|тниний
клас }Р€Р в пер1од побуАови фундаменц' соц]ал!стично] 'економ!ки
_(1926-1932 рр-.)>>, т. |{, <<1стор!я колектттв!зац;| с!;тьського господарётва
9кра|нёько{ РсР (1927-1932 рр.)'.
документ!в <<|1|д прапором Ёовтня. Боротьба трудящих
- . 3б1рник
3ах1дно|
}кра!ни за соц|альне 1 нац!она.]ьне впзволення 1 возз'еднання з Радянс!кою }кра|ною (1929-1939)'. т. |!| п]дготовлено ! видано
/[ьв|вським обллер>карх|вом.'
Б1нницький обллёр>карх!в п!лгот1зав | пере:ав до видавництва
зб1рник документ|в' присвячений 1стор1| встано&'|ення 1 перш:им рокам
д!яльътост| Радянсько? влади,- <<Б1нницька Ра:а роб|тничих' солдатських
'1 селянських депутат1в (1917-1918 рр.)' ||ротоко.'1}|>.
Арх1в1сти 9ерн|г!вщини п|дгот1ъа;т:л ! пере.1алтт до видавництва
зб!рник <Боротьба трудящих 9ерйг!вшннн-_за в1аду Рад>. (римський
'обллер>к/рх!в п!дготував зб!рник <Ревкочт: }(ршмт>.
' 3акарпатським облдер>карх|воз: п].]'готсв.теннй 1 переланий до видавництва зб!р^ник документ1в ! втатер!а;т1в <[||;тяхом }(овтня. Боротьба труляших 3акарпатсько? 9кра|нп за соц]а.тьне | нац!опальде ,виз:волення | воз3'сднання з 9кра!нсьхою Р€Р. 1938-1944>, 1. !.
у 1966 р. {мельницькнЁ; об.:.1ер:харх|в зах|нч;тв роботу над зб|рником документ!в <|[од1л.тя в рок|| Батихо? Б!тч;лзвяно| в|йни>.
|{раш|вникп 1вано-Франк!всьхого об;т:ер;карх!вт п]дготували з6|р.
ник доку}1ент|в <€!льськогоспо.1арська арт|;ть .||ерлпе ?равня> с. €т}цева €нятинського районъ>.
Ф!л|а.т Фдеського обл:ерх;арх!вт в ш. [зтпа1.:1 готуе до вида}1ня
зб|рник <<Боротьба тр\'дящ|[х ||рп:увайсьхого :;раю за зв1льнення ' |
возз|сднання з 9кра|нськото Р€Р у 1918-19*0 РР.>. т. 9.
} третьому кварта.п[ |967 р. внйде .],р}-}(ох зб|рник статей '<<|сто:ринн! джерела та ]х внкорнстанвя>, п|-1,готовтений арх!в|стами уРсР,
3 авер:пено- роботу над альб_омо_у к|нфото:ощшеЁт1в
| еро| Бовт_
нево-!' р9в-9.:1юш1т ,_ |Р9"'д""сько] в|йвп). на.]' як|!х працюють'прац|вни_
5_и ({А(ФФд уРсР та 1нстнц11' |стор!г парт|! цк кп $/кра!ни.
(ентральний дерх<авний арх1в к;:|офотоф"':'щ'''"'Б'урср п;|готував ! переца-ч д9'_видавнит[тва каталог к1но:хъ-рйал1в | к!ноф!льм|в вй_
вуФку та |нгших к|ностул!йробництва
- , |{!дготовлен!
! передан| до видавн1{цтва път|вники по 3апор|зькому
та Ровепському облдер:карх1вах.
:
АонецБкий облдер>карх1в готуе до друщ- фотоальбом <Бидатн| люди Аоцбасу>. 3олинський, (|ровоградськиЁ та деяк| 1нпл! пос1бнийи
з |стор|! для середн|х пшк!л <[рестойат1! з !сгор!!>
||ом|тне м|сце в д1яльност! арх|внглх установ }кра!ни займае ?х
участь у_*п|дготовц| багатотомного видання <|стор!! м!ст ! с1л }кра1нсько[ Р€Р>, робота над яким на громадських 3асадах ведеться за рйей.
ням [!( 1(|! !кра!ни та Радй /!1!н|стр1в,уРсР ло 50_р!ння Ёейикого
}(овтня. Аосить ска3ати; що праш!внйки деяких фх!в'|в вв!й:шли ' до
складу,обласних; м|ських. !.::районних редакц|йних колег|й' виявляють
документи з !стор!| м!ст | с|л | допомагають у використанн| |х, сам|
пн|путь нариси з !стор|? окремих населених пункт!в, редагу.ють нариси;
<<

^

6,

5::}{сан1

!нхл|4!{1|4'

перев|ряють в!рог1дн!сть

1

правильн!сть використан-

:.; ;оь\-}{ентальних матер1ал!в, поклик!в на документальн| д)керела
:: ]0. 1]я робота вимагатиме певних 3усиль ! часуарх!в|ст!в!вмай{--3 ньо}1\'.

3ар6з п|дготовка до 50-р|н.ля Белико! }(овтнево! соц!ал|стично[
:Ёз ],.1}8(|] вступас у свою 3авер1шальну фазу ! вимагае найб!ль1шого
:;;г\-х(ення ! моб|л|зац1| сил, енерг1! ! вм!ння кох{ного арх!в1ста 9к-

[Фв!лейн| ком!с1] та кер!вники арх1вних установ ра3ом з парт1й;"}{!{ орган|зац|ями дерх(авних арх|в!в мають якомога детал-ь-н!ш:е утон-

=тттс

| доповнити плани п|дготовки ло 50_р!ння Беликого [овтня, пе_
в них конкретн! 3аходи з реальними строками та вико_

г,е:бачивтпи
Ёавця}1и.

||]дготовка ло 50-р!ння }(овтня поряд 3 роз!ширенням всеб1чного
Б;1кор[1стання документальних матер!ал1в повинна сприяти 3начному
;:.]несенню 3агального стану | п!двищенню р!вня орган!зац!! роботи
арх1вних установ' пол1пш:енню умов збер1ганйя докуйентальниг мате_
р13.т|в' комплектування, обл|ку' контролю за в1домними арх|вами та на
ьс!х 1ншлих д|лянках роботи.
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джвРвлА для вивчвння
Адм| н |стРАти в но_твР итоР!Ального
под!лу уРсР у 19|9-1932 рр.
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Адм|н!стративно-територ|альний устр!й 9кра|нськот РсР мае свою
.].овгу |стор1ю. Ёайб!льц:е зц|н у ньому сталося протягом 19191932 рр. 9 т! роки йтпли пост|йн| потпуки нового. €тарий адм!н1стративно-територ!альний устр!й. }кра|ни, що зали1шився в!д царизму' мав ба_
гато хиб | був непридатним в умовах побуАови соц!ал1стичного сусп|льства. його необх|дно було докор!нно зм1нити | створътти такутй под|л,
якпй враховував би потреби економ|чного розвитку 1 забезпетував

оперативну

Ао

роботу

1923 р.

у

дерх{авного

апарату.

1

р1зних м|сцях }кра!ни проводились окрем! адм!н|стра-

тивно-територ|альн| зм!ни
утворювались нов! волост|, пов|ти, утво_
або
д!кв|довувались
деяк1 губерн1!, але в ц|лому система
рювались
под|лу не м!нялася.
у 1923 р. було проведено пер1шу реформу адм|н!стративно_терито.
р|ального под!лу вс|е! республ|ки за €диним планом. 3г!дно з поста_
новою 3сеукра!нського [ентрального 3иконавчого (ом1тету (вуцвк)
в1д 7 березня | 11 сес1! вуцвк !|1 скликання в!д 12 кв!тня 1923 р.1
пов|ти 1 волост! було л!кв!довано 1 9 губерн1й уРсР тепер под1лялись
на округи (всього 53), а останн1-на райопи (всього 706). Ёовий под!л запровад\1лу1з 1 кв|тня 1923 р.
||остановою 39!1Б( в|д 3 нервня 1925 р.2 губерн!{ були л1кв1до_
ван! | вся територ|я }Р€Р розд1лена на 4\ округ. Автономна }1олдавська €оц1ал!стична Радянська Республ!ка' утворена в х<овтн| |924 р.,
окру}!(ного под|лу не мала. |1ерех|д _ в|д гром|здко! чотириступенево!
системи управл|ння до триступенево] (округ---:район-с|льська одини_
шя) прив!в до спрощення радянського дерх(авного апарату' його зде_
1шевлення ! наблих<ення до трудящих мас. .[||кв|даш!я губернського апарату зак1ннилась до | серпня 1925 р.
| 3б|рник узаконень та ро3порядх{ень
роб!тнино_селянського уряду }кра|ни,

ст. 3ф_314; ' 564.
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