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:эзза Радп А4,|н1стр!в уРсР в1д 9 тервня
-' ::, по,т|птпенню арх|вно| справи в м|н!стерствах'р. в|домствах
.:" -:1970

301 <||ро
1

*: ' *-:]:]:],' арх1вах республ|ки>> лоставила перед укра|нськими арх|: -- - '..: .;3_]ання ро3[пирити й актив|зувати використання докумен__ -:..'.,- _,:;ерел в наукових' культурно-осв1тн|х | аг1тац|йно_пропаган_
-_!''тях. [11ироке ! ефективне використання документ1в не мох<-- ..-_::'-,':'
:: '-=. .]осконалого науково-дов|дкового апарату 1 перелус|м без
- _ . .:..:,,-.з по |х зм|сту'
---.._:ть системи науково-дов!дкового апарату передбанае наяв_
..: ].]]':п.']ексу дов|дник|в, як! б охоплювали весь .[|ерх<авний арх!в: _::. тобто документи як дерх{авних, так | в!домчих арх|в|в. 3ав_
:]-'-: _;'теальне, оскйьки 3а умов соц{ал!стично] власност1 на доку_
,.,.: : шентрал|зац!! арх!вно! справи в|домч{ 1 дерх<авн| арх|ви ке: !_ -: _: €1|1ними принципами класиф1кац{| та описання документ1в'
.,' ::':тов1д| начальника [оловного арх1вного управл1ння при Рад|
-.-:.:;з
сРсР ||. |. Аолг'1х на !!1 &11х<народному конгрес{ арх|в1в
'
*:]::.]:-:.1]1во пока3ано' що дерх(авн| | в|домч! арх1ви сл!д
розглядати
: .-]];1о}|у комплекс!, що об'еАнуеться характером арх|вних фонл1в
:--'.:-.]стю методичних лрийом1в, спрямованих на 1краще забез- :;:"_::; збере>кеност! документальних матер1ал!в та !х всеб1чне

;

: ;,стання>>

,. -

1.

:.н.:ивого 3начення у цьому 'в3аем'озв'язку на'бувае ',питання на_
науково-дов|дкового а'парату'_ що ство'
- --. ::т 1 дерх{'авних арх{в|в
"-..:ся в д|ловодств1 1 'в1домчих арх1вах. Ёевипадково Бсесоюзна
т!то в!лбулася
]-,-:-.за конференц|я з питань арх!вно! справи в €Р€Р,
найва>клив|п:их
з
ввах(ати
одним
прийняла
::-4
рекомендац1ю
'.. ::- ::ър',арх!вних установ <<створення едино| системи науково-дов|д_
::-.:, апарату для дерх<авних 1 в1домчих арх1в1в' вир11пення питан-_

.: :;'т]онально!

побуловтт д|ловодного обл|ково-дов|дкового апарату
/
] частупност| для дер)кавних арх|в!в...> 2.
:]::х]льки науково-дов|дковий апарат до арх!вних фонл!в наро:;--':.э,ся в д|ловодств| ! в|домних арх|вах, то принципи його створен: :::вчення мо)кливостей його викоРистання в дерх(авних арх{вах
-]].-:..']ять серйозну про'блему арх1вно! справи. Ёа'ступн!сть передбатае
_; .-]:ше б|ль:ш високу як|сть науково-дов|дкового апарату, а"те й знач': :::]!очення сил ! котшт!в, що витрачаються на його створення ] вдо_
-..:.:езня у дерх{авних арх!вах. (р1м того' вона сприяс 1швидкому
:::-:.:ню в науковий об1г документ1в, що надх0дять на дерх<авне збе:

-'

..

__

:

___-__я'

а останне

десятир!ння 3начно зм1цн1ли контакт]1 дер)кавних !
арх|в|в' в>кито заход1в щодо розробкт] е.]т:но_] :тето.:,ики ство_
-:.:.-.:_ :]а1гк6"'-,'в!дкового апарату
у в|доптствах та Ётого взасмо3в'я3,'_..' .
арх!вах.
-:-':тупност| у дерх{авних
]

: --]:;]1\

1эо:ту питанню присвячено ряд статей ! пов1.:,о::.';ень в арх1во::-:::_.:х видант1ях, виступи на сепл{нарах 1т;онференц{ях3, де вноси: Ф.
ра6оте государствеянь1х
Аолгих. Бзаимосвязь ]1 прее]1ственность в.ш{ежлунаролном
конгрессе
архивов. }1атериальт к док;1аду на !11
:::-].:ственнь1х
'1.
]:.-.:].. ]1.. !972' стор.2.
: 3эпрось: архиЁоведения, 1964, 1х1! 3, стор. 20.
: ]. 1,1. €ольский,,А' Ё. €окова. Фб использоваяии в архивах

учре)кде_

- '- -..:опро!'зводственнь1х учетно-справочнь|х картотек.- Бопросьт архивоведения'

2\

про 1шляхи зб-ци:кення наук636-.'в!дкового апарату
арх1в1в. Разо*т з т!11{ ш1 матер-|али св|дчать -про
!
в|домчих
дерх(авних
те, що е ще багато неро3в'язан!1х п1'1тань | що потр|бна велика робота
пер1п н1х( науково-дов|дковий апарат. що створюеться в д1ловодств1
1 в|домчих арх!вах' буле тпироко в!]кор]1стовуватись у дерх(авних ар_

лися

пропози,т,]!

х!вах.

&1ай>ке вс| автори питання про наст\'пн1сть науково-дов1дкового
апарату 3водять ли!пе до викор1]стан;я об;1!ково-реестрац|йних та !н1ших картотек 1 не ро3глядають п]1тань в3а€}1озв'язку | наступност| |н1пих вид|в дов|дник!в, що ск"1]адають €];1:{\_ с}1стему науково-дов1дкового апарату.
Фдним |з вах{ливих дов|дцик1в. ц'] !озкр}1вають склад 1 3м1ст
.[,ер>кавного арх1вного фонду, е п\_т'з:-]..;]1. о-нак дос| готуються 1 ви_
даються ли1пе пут1вни{и по дер;каз._::: .;]\|ва\. 1нформаш1я 4 про
]е що вон-и е арх!вами
докуме'', в{дом.{их арх|в!в фактттв:о :1::,.'_-я.
:::.''.]ючае
потреби ро3криття
з перем|нним складой док'ш1ент|в. ._{:
3м!сту !х матер!ал!в. 9 в|домчих ар1!за_| ээ*,]ере.],х<ена б1льтпа частина
.|{,ерйавного а|:х!вного фонду | ..]ох.'::е.:-]1 :}: становлять ду*9_11,т
дх{ерело для вивчення законо]т|рно::е.: ::зэ]]т](у соц1ал1стичного сусп|льства, ш]лях|в бул!вништва ко]'!}_:15]':-'. (]:об._тт'1во ва>кливе 3начен,ня |мае |нформаш|я йро докуме.нт;1 з._']],::,',:_! а;\';з11
{ 11* о!бластях, де
дерх<авн| арх|ви через в!дсутн!сть в!;:_'_:: -.:,]1]]] трттвалий час не ком_
плъктуютьс} 1 де документи в1до:;ч;:х а:'_,__'_; збер!гаються понад встановлений строк.
1аке, наприклад.' становище бъ_.:э ::.: ---:]]товц1 до видання пут]вника по }1йкола!вському обласно:.::._ -::,.::з___':1_'']'' арх|ву {. Фсновна
маса документ!в за п1слявоенний пер::- .-: -,:',; ;ас знаходилась у в1домчих арх|вах. 11{об !нформуват]] _:]]::_-:,'-: -'-ь про ц! дохументи'
було вир1?пено включи114 в пут|вн:;;; ,:-__:::-_- *::, .!\._]а.], 1 зм1ст доку_
мент|в найва'х<лив1тших орган1заш{;! {]-;:_]._-_-.:]].:. об;тасна ]г1ланова
ком{с1я, облста-туправл1ннй, об'тасн;:;? =--:... '_ :_ ]1зах' бг.:,]вництва й
арх1тектури, о6ласне управл|ння 3в'я:::]- :, :.'.,. 1_ :ов{:т;ак про фонд
були зазЁачен| к|льк|стЁ справ, що зб.:_:..:;::5 ']' в].]о\]чому арх|в1,
!'крайн| дати описуваних докуптент:;. ; : '_1:'::ц1я_ч подавалися дан!
'про !х 3м|ст.
\
' Бключення в!домостей
т|ль1<}1 п:]:: ;:-:]-_.''- :1 о];ч]1х арх|в|в е' звичайно, п!взах|д. Ёа на:п погляд' с;:- ],-__.-],::т=: про видання в майбутньому пут|вник!в, я1<| 6 роз]<р;:з:--.: :]_.-:: 1 з::{ст як дер)кавних,
тйк ! вё!х }еликих в|домчих ар!;з:з. !:_:.: ::зэ!тло| 1нформац|] про
арх|вн! документи' це позбавт{ть т.г:'з::-:.-_ ..:::'!в;: в1т. необх|дност| пе--::']'!.нт'в
перевидар!одинно.п!сля прийому на збер|га:_:::
-в-|домств
вати пут1вники ч|1 випускати .],опоБ_-:_{:{-1 :]' ;{]1х. Ёемае сумн|ву, що
п!д1ото1ка такого пут|;ника. }1о1х.]1::: -:1:_е ]91'_т99у док1менти в|_
домчих арх1в1в упорядкован|, а о-:::]: ::: затверлх<ен1 Б|!( _арх|внот
установи.'в1дом6ст[ про в|до:тнт],{ а:].._з :};.]ючаються в пут!вник на
1963, м 2;А.А. !{осова,,[1.,\1. [:':.:::'.'::::., ч..],е;:опрои3водствечный_увет_
но-с|лр|вон!:ьтй аппарат и архивнь1е с:ра]:1:,:]:_|'- т]сзетские архив_ь1' 1969'' ]Ф 2;
и. и'. но'со|ва' л. м. с,йокт]'но!::-' -' ]1. [о;тьский. Ёаунно-справон'

'ный аппарат'к докумет{тальнь1м }1атер''1?--.:.'' э.-':.'.'.э-'з.- €оветские архи]вы'. 196б' ,]т'{'р 5;
по
п. г. кйм. Ф'каталогизации в де;опр]]:.з,]:.::=.--1р1':ь: наунной конферен1дии
т. ]. _'''... -9:..з: _]'' Б. [об'ровск'ая. 11аунно_
вопросам архивного дела в €Р,
спрйвоннь:й'аппарат к документа.'!ьзь]],! :':::;]]:2;а]':' сэз.1аваемьтй .в делопрои3водстве
и архивах унре*клений, ,организацт;1!. 11!::]:'1-:-;''' !: -т\'т]1 его иш!оль3|о'вания для по_
шоднения нау1ш]о'спра{вочно'го аппарата :],]:__::с:=е-::ьт1 архивов.-А4,а'териалы Б'сесо_
ю3но1го со1ве1ца!т1ия{семин,ара по в0пэ эса]'! е:::а::::я ;т _усовершенствования н?щн9_
справочного аппарата к д6кумента..:ьнь:]'1 ]':::::::а;.:.: {г. ,\!оскв1,"5-8 октября 1965 г.).
архивах научно]опра_
м.: 1966; с. д. грине]ви'ч. йспо.тьзэза-:::е з
учрех<'1ений'- Бопросы архивоведения
вочного аппарата к документа"1ьнь!]1 1:атер:!а.1а}! 'эс}'_1арст|ве-ннь|х
;и и€точникойАения

,в

Б€сР.

:\1инск. 1971. та

::;.

{ йикола]вський обласнг:Ёт державн;::! арх|в. |1ут|вник.

22

(.'

1966.

.

:-.::: }:онтрольното ,прим!рника опису й 1сторинно| дов1дки фон-. .-:-:;ю.зача' шо збер!гаються в дер}кавному архБ!.
-.- эв'язку з цим особливого 3начення набувае як|сть 1сторитних
_

-_:_-].:. цо являють собою один {з вид!в допом1х<ного науково-дов|д_::-:. апарату. Бс] в|домост|, що стосуються виникнення, л!кв1дац|!
- :_ -_:з1.],о}1чост1 1 на3в' перетворення структурних п|дрозд!л|в тощо,
-".-,.-___. :тати г!осилання на в!дпов!дн| документи з зйзначенням |х
__*-_]::з]1-\
даних..Ретельно мають бути викладен| такох( вс1 !н:п| дан|,
,.._=.| в дов|дц|. 3араз, коли упорядкування документ1в у великих
. . ' ,..-за-,'|ях виконуеться в основному госпрозрахунковими Ё1дд!лами'
. .-: :':о:кливост! для складання як!сних 1сторйннйх дов|док.
'':1т. в|дзначити' що складання !сторинних дов|док' зокрема по..:: з]:о:тостей про зм!ни, що в|дбулися' становить для упорядник|в
-'
':::-_'' .р1'.:,н!сть, особливо в тих орган1зац1ях' де вони бу,пи настими.
--:-: ;р1_:но знайти за минул! роки документи' що п|дтвердх<ують ц1
] *.:-::, 1о:ту треба, щоб в орган1зац|ях в|вся систеп1атично | своечасно
_.._ зс]х зм|н, як| в{дбуваються в |х |стор!|, 1 в|доптост1 про ц1 зм|ни
.:--,',_13{Ф 11адходил|! у в|дпов|дн| арх!вн! установи. !,авно в)ке на: - ': ..,этреба 1 у ;в,иданп{ дов|дника з !стор1| дерх<а'вних установ ра, = '-::'ого пер!олу, шо такой спрйл_йб
:--:#
- :---4.

: ._

]'

п@йх

-;тт:т !з основних дов|дник!в

в

един|й систем| науково_дов!дко_

:парату е оццси--сдрад. 6творюван! в д|ловодств1 | в в1домчих
-:._.:х описи мають в|дпов1дати вимогам, як| ставляться до них у
:::_+_:зних арх!вах.,Бони не повинн! вимагати переробки чи вдоско: -::-:я в дер'(авних арх1вах, оск|льки це веде до великих витрат !
:'-_..з. | сил наукових сп1вроб|тник1в.

3:аховуюти 1{е,-!Р5'-*адхБного в1лл!лу .&1икола]вського облвл.:].::':\' поставила сво1м 3авданням домогтися високо1 якост1 опис1в'
' - }.:-.ходять,цо обласного | районних дер>кавних арх|в|в з установ.
.,::. описи' 3атвердх<ен1 Б||(' мають титульн1 аркутп|, передмови !
:_;,:.
-." Б[1( домагаеться повноти фонд|в, правильно! систематизац|!
повного ро3криття !х зм{сту в 3аголовках.
3:::,:оги до складання науково_дов1дкового апарату до щцс11
. ...:. списки скорочених сл|в. пока>кчики тошто) повинн| бути лифе-,_1;.":3дч| 3але}кно в1д значимост|!бйо@фювана, обсягу опису,
| практинного значення описуваних д(окумент1в.
" -::_:;к
:;]( наукового
звертае увагу | на як|сть []ередщ0в. ! них викладаються ко_
_._ :;тор|я^орга!т!зай;т
,рх;""оЁфБ[|[ .''рБ'', !ан1 про обсяг
: -.-'_' ;;райн1 дати документ1в, в!домост! про передавання справ на
--].:":].:ё збер|гання. .&1и вимагаемо' щоб у передмов| був вик.тадений
_.:: побуАови опису' 9ка*3зд9. чр9 .повн9ту_. фонду-*!дд1чЁ!!&
--. .::сутност! окремих документ1Ё,"6ули
Б1дойост; фо в-т7ббпптг
. -_.:] :окумёБт1@них<честоящих
орган!зац1й, наяв-.: :-зав |н'тпих фонд|в, про овнаки формування справ' особлив,ост!
::-::.1татизащ|] | йрийоми'о,п'и,сання, дйн| п!о переро6ку фонду ! т. д.
] _.н опис18, ]{Ф створюються в д|ловодств!, багато в чому зале_
. -: .:-] якост! но-менклатури-спр4Р' яка е о.],ни}[ |з вид|в науково: - : - -:_]зого апарату установи" ,|[обре сфор:.т\,,тьован| в номенклатур1
:]'_,.:.;;;т 1 правильне формування справ-запорука високо| якост!
_ __,'. Бе.тике значення для наступност! опис]в 1у1ають сдин! принципи
:-: -;::{а ]х складання у в!домних 1 дер>кавних арх!вах.
__. ;5а;ть, тр'апляеться дея,кий р1зноб1й у вим1огах до складання
<<Фсновних пр авилах г{остановки документально[ частини д|_
{ роботи арх1в!в установ, орган]з ац1й ! п!дприемств сРсР>
в пр ав у1лах роботи дерх{авнр1х арх!в!в 1962 р. 11ергш! 3 них'
вим агають, щоб кр айн1 дати.-цц-щу&ади-рэ "-эйьдд*-|!-Рц* опи_
що складаються 3 дек!лькох том1в. в !нтших в}1па,цках
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пропонуеться 3а3начати ли1пе дату (р1к) утворення справи. ||равда, в
правилах говориться, що на ро3суд орган!зац!| точн| дати мо>куть бути
:||!Ф€таБ[|ёЁ1, я'кщо це диктуеться слухсбовою |необх|дн1стю. Але ця прим!тка занадто невиразна. Ёа на1ш погляд, при описанн| справ 3 ро3порядчими документами й актамта колег!ального кер!вництва' а такох(
листування сл|д обов'язково вка3увати крайн| дати документ|в. ]_1е полег|шить використання доку}]ент|в у Аер>кавних арх1вах.
Ёам здаеться тако)к' що немае потреби проставляти в верхн!й
частин1 початкового ар1{у1]]а р|нних розл|л|в опису в|домост!, як1 е на
титульному
аркутш! оппс)'.
-1епер-р!дко
практ;1хтеться складання внутр!тпн|х опис|в до ,книг
наказ1в, розпоря.],х{ень та ]нгпих справ 3 розпорядчими документами.
1им часопд вн1,тр{:пн! 0п}1с}1 набагато прискорюють по!пук потр!бно1
1нформаш1|' по.'1ег11]\'ють по.]'ок}'}1ентну каталог1зац!ю справ. в <<Фс_
новних прави.'1ах постанозк:1 .]'0ку}1ентально| 'част'ини д|лов'одства | роботи арх1в1в установ, орган1заш!Ёт 1 п!дприемств €Р€Р>
ще треба було
:передбанити'

] Бах<ливе м!сце в ст;сте:;{ на\'ково-дов{дкового апарату дер'{авних
арх|в|в пос|дають систе}{ат;1ч..;::] та ]нш:| види каталог{в. Фсь ух<е по_
над десять рок|в арх1в!стп }-кэа]нсько] РсР спец!ально 3аймаються
каталог|зац|ею локуптент1в. пост1!:;+о витпукуючи т]:ляхи до прискорення 1 здетпевлення ц|е! трт,.:'о::1стъ;о1 роботи. €тае все очевидн|щим' що
створення повноц1нних ката.:ог!3 "_]]1ше силами дерх(авних арх|в!в
процес' який триъатиме багато .]есят::;т1ть. ця проблема особливо гост_
ро постае перед арх|вапли, як| по:;:т1но ь,о}1плектуються' систематично
прийматоть документи' що п{.:,,:ягають каталог!зац!|. 1ому питання
створення 9од1ц"о_-ч9-Р99с-трац|Ётнп-\ _в;::'оэ;1стання
у А|ловодств| ! каталог|в
в дерх(авних арх1вах
} в!Аомчих арх|вах, |х наступного -};а1т9]ек
ось у}ке дек!лька рок1в привертають \_за:\' арх|в|ст!в.
€понатку проблема здава.-1ася п3остою: треба використовувати
картки' складен1 в д|ловодств! пр;: ре€ст]\_3анн1 документ|в. ||ередба_
чалося передавати ?х разом з ']о!|}'_',:е:{та:,:;т пост!йного збер1гання у
в!домчий арх|в, а 'по,т|м в. деря{ав_;.:11. :з ;:артки повинн{ '6ули вливатйся в систематичн,ий та 1нш! ,ката.:о:::. }_ зз'язку з цим <<,Фсновн| правила> про,понують вс|м орган1зац|я:: з]:,",с:юзати об"ц]к документ|в на
контрольно-обл!кових картках 5.
&урнальна форма реестраш|| в прав;:.']ах взагал| не 3гадуеться.
?ут полано такох{ 1 форму контро;тьно_сб.:]ково] картки, на зворот!
яко] е графи, признанен! для заповне;_::я \_ в]':.о:.:чо:ту | дерл<авному
арх|вах.
практика пока3ала' що 3 г;:та'--:.:я_..'' наступност! реестра} .- Фднак
.картотек 'у дер>кавних арх1ва\ сгоаза сто]ть не та'к про9'.т.9.
[дйцих
(арткова система реестрац|! впрова:ж\_^-:'с -т\']*(€ пов|льно. 1ак, наприклад' у м. &1иколаев! литпе к1.тьт;а орга:!заш1й ведуть обл{к документ|в на картках. Ёе мох<на, проте, 3]]]!:?.;ат]1. щоб в1н в|вся в ус!к
орган|зац1ях. Фчевидно, певний час х(\_рна;ь!-;а система реестрац!] документ|в ще буде 3астосовуват|1ся в орга;1заш{ях з невеликим обсягом
документац!|, особливо в районних ! с!.:ьсьт;::х. Разом з тим у великих
орган|затд|ях з велйким обсягом док\.\1енташ{|, де е потреба часто одер_
>кувати 1нформаш|ю' карткова систе};а реестрац|| незам|нна. 3елику
ро_ль в || впровадх<енн! мох<е в1д!грат;т в1|в!:ення цього методу реестрац1[ на курсах по п!двищенню квал!ф1хаш1! прац!вник1в д1ловодства,
переконливий показ переваг реестрап!1 ]окт,:тент!в на картках на приклад| тих орган!заш|й' де вона ве.]еться. }сп|шному впровад)кенн}о
картково! системи сприяв би 1 стан,:арт на реестраш|йну картку, який
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постановки доку_.'1ентальнои части делопрои3водства 71 ра_
органи3аций у1 предпр11ят!.1й сссР. д4., 1966, стор. 1}} -
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враховуе |нтереси в1домчого 1 дер>кавного арх1ву,

-:_

- .. - _1:!-те}{атичнот (лля д9р,*авного арх1ву) , 9(} запропонував

гостро сто]ть питання вдоскона'

на порядку

: .:
денному
'. ] 'з.:а;:'1онал|зац|| д!ловодства' ми не мох(емо 1птучно пристосо] : : - '. -.::;е}1у реестраш{! документ|в до потреб дер}кавних арх|в1в.
;о.'тР1

: ' ; - :_::тк!1 мае в|дпов|дати пертш за 'все вимогам оперативного
;
.' ::.::':;ент|в' одер>кання !нформац|!
! контролю 3а виконан[{ям
..:.- - -3'
:
.- -_.:о.:,авно виданому пос|бнику з д|ловодства7 дана, на на|ш
:.''-;:. .-а;':б|ль:ш прийнятна для орган'|заш1й 'форма 'картки. '||о-'пер'ш:е,
] : '- .+,е 3астосовуватися для реестрац|| як вх!дних, так | вих1дних
:; , : =.':|з. }1о>кна на н!й обл|ковувати 1 внутр1Ён1 документи. ||о:: _:. -_: нартка дае 3могу 3астосовувати метод парно! реестрац!] до' =-,-_;-запит1в ! документ|в-в|дпов1дей. 1акий порядок ресстрац!!
_ .-_::-::я
скорочуе на 50 прошент1в обсяг реестраш!йно! картотехи
' :::_"€ процес реестрац|?. |1о-трете, картка використовуеться для
-: . : :-:-:,я контрольно1 картот.е-5ц".^
]:;'зо'1ньо, що на картц! не зали1паеться в!льного м!сця для еле_
,ц ;_-']. :].:о входять до складу тематично| картки' яка 3астосовуеться
: ::::;^авних арх1вах. ||роте пропоновану пос|бником картку все х(
:т -.!-._ : Бнкористат|т для каталог!в дерх(авних арх!в!в 1шляхом накле| : ::--_:- ярлика на 3воротному 6оц1 (там, де розм|щен| графи, шо
--::-'::;:ся контролю за ви'конанням документа). Ёа ярлику мох{'уть
-,:'. '.'азан| графи, потр1бн| для включення картки в каталог.
?.зо:т з тим питання про доц1льн|сть використання реестраш!йних
\ ::: -:|. ]'' .],ер}кавних арх|вах викликало серйозн| 1 не позбав4ен! п!дстав
: :*:::]еэня з боку деяких.арх|в!ст1в. 3окре.ма, була висловлена дум_
;; -.-:, якщо вс{ орган1зац!| вестимуть обл!к Аокумент|в на картках'
-: -: -ерх{авних арх!в|в разом р документами над!йде т|льки протя_
:::: ::'х'': бли3ько м{льйона карток, ! арх!в|стй !росто неспромох<н{
. :- -: опрацювати !х для включення в к_аталог'. |(р1м того, нав|ть
::.- э:,:;осуванн1 методу парно1 реестрац11 на справу 3 листування'
]]:::}::,эант з докумецт1;в по одному 'питанню' ми матимемо величе3ну
, - .::._:.ь карток' як1 доведеться у3агальнювати.
,|;.зт;'],но, поки що не мох(на говорити про мох{лив!сть :широкого
: 1.::]:]тання реестрац|йних карток у дерх(авних. арх|вах. Разопт з тим
_: ]-:-;+;_{а тако)к повн1стю в1дкидати 1 мо>клив|сть ]х наступност1. 9
':*-_-]1:];]11х рекомендац1ях [оловного арх1вного управ'11ння при Рад1
п|дкреслюеться' що <<необх{дна значна
.''" -,.:.::в сРсР | внд1дА€
'-'.'- ':' ::о:о збли}кення 'при'нцип|'в опи'сання ! класиф|кац1] в устанопер1п н1>к д|ловодн| картки 3}{о}куть виступити дх{ере_
',_ . --_ .._ .:_т]вах'
9.
- *: знення системи каталог1в дерх(авного арх{ву>>
використання
в
!-:.:': пропозиц|й про
дер)кавних арх!вах реестра_
1н1п1'
про 'каталог1зац1ю докумен:.артох'
висувались
1
3о]кре}1а
:'-'.'
..

арх{{вног0 дела в сссР, т' я.
Аго 3, стор. 79-в1"
для слу)кащих)' ,|1од ред"

на при-

'д}кенн1Ф

{}, який
тор.

1!!-

н!>к

1]ей >ке недол1к властивий | комб!нован|й картч!,
; ] _-_._ово:.ства.
_:<ться 3 двох частин:
реестрац|йно[ (для орган|заш|[)

р

гва 11 ра.-

спец!альне обладнання (карто_

виробництво якого не налагод}кено.
-'.'- ' . 11асове
.;ьно-обл|кова картка, яку пропонують <<Фсновн| правила>
-. - . .:-]|:-1ою

' ': '',

-

*--

аппар

подход к

1972. стор.

ат к

описан}.1ю доку ш{е1{тальнь1х

9-

документальнь}п,{

материалов

(&\е-

10

!.)\
4..

!-9

т;в в орган!зац1ях. |1ропонувалось нав1ть подокументну тематичну ро3_
робку вва)кати такою >к обов'язковою, як 1 науково-техн1чне опрацю_
вання справ' а при упорядкуванн{ докупдент!в силами госпро3рахункових в|дд|л1в варт!сть темат::чно! розробки заздалег!дь передбанати в
логоворах 10.
Ёа натпу думку, найпрттт}нятн]тш;т:: |ш;1яхом поповнення каталог!в
дерх(авних арх!в|в сл!д визнат|1 поо.]]1н1тчну каталог1зац|ю документ!в
в орган1зац!ях. 9 методично}1т. .-:;:ст1 |о;товного арх|вттого управл|ння
при Рад| '&11н|стр|в сРсР говор]1тьс.ч: <<Ёайб1ль,ш: 'реальним 1пляхом
розв'язання цього 3авдання (тобто на:а._тог]зац|| документ|в в!домчих
арх|в|в.- |]]. л.) в сучасн}1х \']':оза_\ € поодинична каталог!зац|я документальних матер1ал|в в \_ста;_^:)за:. що зд1йснюеться 1пляхом передруку заголовк1в з опису 3.]ава::]х :':атер!а,пБ на тематичн| картки
1 прийому в дерх(авн1 арх!втт разо:.: з :.:а;ер|а":ами одного прим!рница
о'пису в картков|й форм|>> 11.
[я рекомендац|я ц!лко:т з:!;]с:_;.-:а. а;те необх|дно ]| узаконити
в <<Фсновних правилах>. |1рий::ат:] !;а!т.;;1 в ']'ерх{авний арх|в доц|льно було б не при здаванн| докт_::е.т_з'::'гаэ1зац|!, а разом 3 контрольним прим|рником опису п1с,'тя за;з.]-;-:ая його Р||1( арх!вного органу. Б дер>кавному арх|в! вон]1 ]':|:;;:,"]ь .к;]асти тимчасовий каталог.
|!оодинична каталог|зац!я }]о)ке б'.':,: з::;":снена | 1пляхом описання
справ на картках у прошес| \'по!я-:::,'за::я .],окумент1в. Ёин1 в -]!1иколаев1 госпрозрахунковий в1::1.: з :,]:|я1к\- :осл|ду приступив до
складання заголовк!в справ на те]:а:::;.:;::{ .;а|)тках.
, .,""1аким чином' каталоги дер)*(аз::::_-{ а_::+.з|в ]1о}куть поповнюватися
13а'рахун'Ф!{':ка,р166, складених на с:::._'-: -::':о:т}. 1_]е ц1лком пр,и1йнят_
,но, якщо врахувати' що чи}1а;]о с::;а:,::.: ::авт1;]ьному !х формуванн| не потребують подокументно] :сз::б::;: {.{апр]1к":]ад, статути 1 полох(ення' плани ! зв1ти, тптатн| рсз:1._:-,:.:-ор:товане з одного питан!тя листування

тошо).

1а поряд 3 цим зали1питься не:с::::::.:::.:.:.:!ст документ!в' що

по-

требують подокументно| каталог|за::::. ]: _-_;:х в].]носяться перелус|м
так| розпорядн| документи, як пос:а..:.::. ::__-.:_:_;я. розпорядх(ення, накази та 1н. 1_1е саме т| документ]]. ;| -1._---'-.'=-'-;- якт:х особливо трудо_
м|стка, оск|льки справи 3 них сфо1:.:-=:.=- ___= за;1]1та.'1ьною' а за ном|нальною о3накою.

} деяких орган|заш|ях створюю; _:--: _::_;;.:ч:1к]1 до ро3порядчих
документ|в у вигляд1 >курнал1в !:2:.:,-.--_:-. :;;_.':__:а.-1 реестрац|! наказ|в) | карток. Безсумн!вно' вон;1 ;;::: ::..::::,..;:е; |як науково_до_
в1дковий апарат до документ1в фо-_
:: а на1п погляд, )курнали доц!льно приймати на ,]ер;::._:: -::;;-]':_.'.
.1.:,_:..___я .'_ с:<,тад| документ|в фонду, а не як науково-']'ов]-г;.=,:;: :-:::: --' :_:ьсго. 1{о стосуеться
карток' то вони п!сля не3начно! с,б:_1_-.:: :.::..'_;ь поповнити система_
тичний каталог дер>кавного арх{вт_.
Б|зьмемо для прикладу као:1:.:=_ -.:.:=;+:ч.;к]1. що 3астосовуються
в _д|ловодств| .&1икола]вського об:в;:;-,-___".;:':_;. }_ протокольн|й частин1
{виконкому у>ке'к|лька рок|в ве:е;э]: :-_а:,;.'эв;тт:т поках<чик до р|тшень
облвиконкому' а такох{ до сп|.ть:::]( *:]:а:ов обкому (|[ }кра1ни !
облвиконкому. |(артки 8(;'1}Ф93!Ф15[9 э !:а:'тотеку, в основу систематизац!] яко| покладена пред\1етно-га;'.зсва ознака. |11сля зак!нчення
д!ловодного року картки ще о.],]]н ;,:., в;:;орттстовуються в протоколь_
н1й частин!, а пот!м передаються в а:|1;в об.:виконкому. с домовле_
н|сть, 'що зв1дти 'ра3ом з р{тше:;::я:т;: | ,тостановам]и вони над|йдуть
до облдерх<арх1ву.
8опросьт архивоведения и источн:!;сзе]ен}1я в Б6€Р. 01инск, 1971, стор. 241;
6оветские архи'вь|' 1966, лъ 5, стор.
11
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2_1.

письмо о ёдино{: с:!сте}:е натчно_с1тр,ав0т1ного ат1]парата гоч-

сссР.

д1., 1965, стор. !8.

передбачений для тематично1 картки' а 11
використаний для 3аповнення в дерх{авному

1у Ро3:
пРацю_

|хунко-

чати

в

Форма картки

галог1в
о

|шцевшй б!к

'мент!в

вл1ння
шляхом

[(артка обл!ку

р1пшення

1омчих

г|я до_

)м

пе_

картки
!рнища

конити

.88р

щв,шання якого документа

щц*шщте

в|д

ц,оц!ль-

:троль-

Ёо

ор_

1талог.

3 воротпнпй б[к

асання

в

.&1и-

гив до
вату1ся

мшг

_м

Рубрика
|{|друбрика

щд;]

г'и;йнят-

у1уван-

|

8рпвт

по_

го

ли-

цо

по-

Ё,9,'

на-

3а

но-

едус!м
трудо)ядчих

нака-

)во_до-

, )кур-

кумен_

уеться

стема_'
г}оться

астин|
:|тшень

а]ни

1

стема-

{чення

околь{ФБ/1€:
оо

.1идуть

)р.

24|;

'а

гощ_

__-

&11сце под1т

фнду

фш

оп.

}&

-

спр.

}Ф

арк

:Р'
-Ё' Ёа .тпцевому бош| картки в|дсутн1 потшуков1 дан| р|тпення' але це
"- Ё !тР!-::япть !'х проставлення в дерх{авному арх|в1. .[,ля цього потр1б] '"атпе переглянути справу 3 ,прото]колом зас!дан'ня ви'конкому. Ана.г1ша хартка лилпе з| зм|ною на3ви виду документа складаеться на
*лпшш_т постанову обкому (|| }кра}ни ! облвиконкому.
€тановить |нтерес для поповнення каталог|в облдерх<арх|ву

! карпостанов Ради. ,][1н!стр|в €Р€Р
та Ради !!1|н1стр1в-мгёР, яйу
об;твиконком| !нспектор ]по контролю. [о систематичного ката'
включаються картки на постанови, 3м1ст яких сто.ша о6::ерхсарх1ву
чвтгся }1якола|всько| област1. ||ри передач1 документ1в облвиконкоп!г п: .1ерхавне'збер|гання картки на так| постанови мох<уть бути
щ*а; 3 картотеки для включёння {х у каталог облдерх<арх!ву. }
Ёшшг! вппадк1в 3аголовок постанови не в!дбивае того факту' що
цп]к)ва стосуеться дано| област|. 1ому реестрац|ю таких постаг
.шш;'ьао вести 'на картках' ,що мають розп,|знавальний знак (на_
3 !п-:.'
ко.тьорч,хэщ*ф,
хшляхи використання в дер}|(авних арх!вах
@!
]г{тпгх:_п, що створюються в д|ловодств| 1 арх|вах орган|зац!й. Фсоб_
ш !ах-тш1 резу.:тьтати' досягнут1 арх!в|стами в наступност1 науко_
*,п*дпового апарату. Бах<ано було б, щоб цей досв|д знайтпов свое
ффалепвя Ёа стор|нках <Арх1в|в 9кра!ни>.

йпа
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