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АРхивьт укРАинь1

Ёауняо-информа шионньтт!Архивного управления
при €овете А{инистров }€€Р-бю-'1.'1етень
(Ёа украинском языке)

@ Арх|вне управл|ння при Ра:|
БФ

.[,!,!н|стр|в

9Р€Р,

1974 р.

о7328. |1!дписано до друку 1 | !у. |974 р. Формат паперу 70{
друк. арк. 9,6. Фбл._вид. арк. 9,8. }ирах< |9720. 3ам. к-32.
.

10817:о.

Арук. ф!з. арк. 6.

[рукарня видавництва <!(н]вська правда>' 1(и|в, вул. {ен1на,

,'8

ё;

,:

(.

19.

}гмовж,.

п|д

кового в|дд[лу

я, м. |риннишин у

о. 1. )-|оскутов, ст. науковийв
сп|вроб1тник Б. м. Фл1йник, 3вернули увагу на перспективи даль1шого п1днесення р|в_
ня д1лово.:.ства в установах _ впР9вад}кення дер )кавних стандарт1в на орган13ац1инорозпоря:ч}' ..],окументац|ю' каталог|зац1ю
'],ох\'}1ент!в в1.],о}1чих арх1в1в та 3д1иснення
}{ето.],ичного :<ер|вництва !х д|яльн1стю' на

облвиконкому

своему

пов1домленн! 3а3начив' щ6 треба 3нати
прац1вников1, коли в1н починае роботу по
впорядкуванню документ1в, докладно розпов1в, де | як знайти необх!дн| в1домост!.

прид!лив в!н так зван!й
яка слух{ить для контролю 3а
повнотою документ1в 1 яку такох{ мох{на
використати для складання схеми 3аголов_

3нанну

увагу

<<!пахма11д1>>'

к!в

пр о.рес;;з

! ]х

ди щодо самого
домчих арх1в1в.

*процесу впорядк\'вання

зокре}{ а' заст'
.[|ьв!вськсго об.тдер;карх1зт

9часники сепс1нару,

тора

&1|льштит\а,

ст. 1нспектор арх1э;о:о

н|сть

ми картково|

фор

реестрац|т

особ'тиво у в1дно:шенн1 до 6агат0а'::е!;т:-.{]] :окт'з:ентац|], на конкретн[
з а};о:;1, .ч;] :,10г'1!{ б 3р}'!шити 3 м!сця спра_
з\':0о:;.н!:чно? ката-'тог|зац1т документ!в

ун1фйаш1! 1а для контролю обсягу
виконано| роботи. виступаючий дав пора-

.:,о1(\'}|ент{в,

в|_

:.'ста}:оз. ор:ан1зац{Ёт та п!:прие1!1ств, Ё8 не_
^<-:---:^-ос,х:-ч1;:э
з;:}-о:*;]стання наочних пос!бни-

: !1ре.:_

А.

-].
з|:::.':ъ'

.:,з ;:,]: :: ззе:з...: тан}1х

сеьт|нар!в.

г. т' вАпнБАум

нАРАдА-свп1[нАР 3 в!дпов|дАльни!11и 3А в|доп1ч|

АРх!ви 3АкАРпАтськот оБлАст!

2| листоп ада |973 р. в }х<горол! в1дбулася нарада-.сем1нар 3 в|дпов{дальни}1и

й

за в!домч| арх1ви обласних установ' присвячена хоА} виконання постанови Ради
.&11н|стр!в уРсР ]& 301 в1д 9 червня

Але Ряд Фб;_1&сн!1х }-станов' незв а;(аюч1] на

неоАн9разов1 нагадування ар-11внсго в1дд|[}, р|гшення облвиконко]!1у
88 в1д 13
березня .|973 Р., в яко}{у. вказано
частин!
^9
кер!вник!в на недопустинт|сть невиконання
|:Ф€?а;Ёови Ради &11н1стр|в м 301 , не упо-

1970 р.

3 допов!ддю ..||ро х1д виконання постановР1 Ради &11н1стр|в уРсР }]! 301 в1д
9. нервня . 1970 р.>> виступив зав1лую*уй арх1в,ним в1дд|лом облвиконкому, який спинР1вся на 3авданнях' поставлених урядовою
постановою перед установами' орган13ац1ями та п!лприемствами в галуз! д!ловоАства'
в1лбору та впорядкування документ1в, ?х

рядкувала документи 3а 1965-1971: рр.
Фсобливо це с'госуеться ма11]инобуА|вного
3аводу, .комб1"3:у <<3акарпатл|с>>, Фбо1?сно|
планово1 ком1с11.

3ав1дуюча арх!вом 9х<городського ма1ши_
в. о. Б1лоусова в своему вист}'п! розпов!ла пР9 роботу експерт_
но: коьц|с1! 3аводу, недол|ки в тт робот! 1
запевнила' що в |974 р. адм1н!страц!я завоА} вх(иве заход|в до пол{пш-тення роботи
у д1ловодств| з аводу й арх|в1. 3 ав1дуюча
нобул1вного 3аводу

укорчстання 1забе3печення збер|ганнт.
Аопов|дач вка3ав слухачам наради-сем|-

_

нару на л!терат}'ру 3 питань орган1зац1! д!ловодства 1 арх!вно| справи, необх1лну для
п!двищення ]х квал1ф|кац1|, а тако>1( методику. розробки номе|нклатур спР?Р | ор.дц;32:ц!тФ роботи експертних ком1с1й в ус-

арх|вошт 3аводу

|{ро в|лб1р на дер)кавне збер|гання документ!в уста,нов' орган|зац1й ! п!лприегу1ств
розпов1ла ст. 1нспектор арх|вного в!дд1лу
м. г. Фбухова, яка спинилась на принцип?х та. критер1ях проведення експертизи

мент|в в }'ста;о3а]''. о]ган:эац:,ч:;;а п1:_
приемствах об':аст] ,' ::_*:,:^:,:':а. :]:, €3т]1]1_
вчэс*о

:::

-:,-

в. с.

бот1 арх|ву,3окрема' про не3адов1а1ьн1 умо_
в1.' збер|гання докуштент|в та. умов1{ пр ац|

ц1нност| докт'*тентальних ьтатер{а,т!в. ]нспек_
тор арх1внчо в{::1;1' н. 1. [\ттрик у пов1_
доштленн1 .]1ро ста:1 )-поря']:<}'вазня .],ок\'_
установ

<<}>кгородпр |4лад>>

розпов!ла про роботу в|доптчого
арх1ву та труАнош!, як! трапляються в ро_

€ременко

тановах.

на

}'поря.1кування .],о{\':':ен;1з, по:ас описи
3атвердх(ення вп1( арх1вного в|::1лу.

на

13вернулась до арх1вкого в1дд1л\! 3 прохання]!1 допомогти у втар1ш:енн1 пР!тання про
забезпечення арх1ву робочою к!:тна;ою та
схов!{ще},1. 3ав!л1'юнтт!} об'с.:,нан!1}1 ар:;1воу
облпрофра.],}1 п. в. 8за._тен::к по:].:;:эся :.о€31-ч3:':

роботгт об'Ё-чнан0_ 0

|:о].1]-';[:3 арх|_

] .:--'_э-:.,]3 :]о| ?;:а;:=,
пт_
_:]
' ; --'^-^
-_:-1] _-:],. ? '|:3а
с:э]':'=:_:-:
сз € -}:а_:,:х :_ -: ].:::,:._,: ::_!_з13

::;;;::;:;:з1'-
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з

!

7' [!. /7']|]0Б!'1|]

"-:э

свм[нАР пРАц!вн}{к!в госпРо3Р.\хунковот гР},п[{
ми кол.\твського о Блд г Р/кАРх[ в}'
18-20 грудня 1973 р. а:.'.'^э-;:] .:: '_'_
}1тткола|вського облвит<он{о].:',_ -: :'. _: с:
м!нарськ| 31;[9{?9 3 наукови :':]: '- '.*?.-...:::]'_-

_

н{ъяними прац!вникамт4 госг]э эз:

групи' як! працюють у

вах

област|.

аз'.1:._,*'.]

]]

рат}::.сь.: .е::;:а::1-

3 допов1ддю на сем1нар| вист'',_п;13 заз{.шуюний арх!вним в|дд!лопт об.;в;:хоР;}'о111''

]" :. | -з -];.::;-'. .:.:;:], :ета.'1ьно сп!{нився на,,
:?:-':-'::.,.
*:а::з.;:.;:з
госпро3рахункових
_

;

:.

* ;'

''

з7

!-

э

.:

с'со

б.:т;во п}лк!ес лив' що

с*.1:;: ::]?я:};с,за;]1х фонл!в повинн| сво_
е:^а]_-:]:]-азат]:с3 на ро3гляд впк ! затзе':;+;]_з ат:1]ь нею 3 пер1пого подання. 3а-

в!;ъ'юч:тзт _:09{]]\1}1 райдерх<арх!ва1\{и було.

выа3ано на необх!дн!сть посилен!тя

уваг1{,

э5-

Ао ро6оти упоряднтак!в справ у в|домчих
арх|вах' 3мен|шення соб|вартост| роб1т
госпро3рахункових груп.
Биступаюч1 критикували недол|ки в робот!, вка3ували на. !х щичини' вносили ко1{крет:*! пропо3иц|т. г. д. Богатий, 1. |" &1ол-

м. п.

дован'

8

вланова у3агальъ\|4ли

}!а-

бутий досв!д, вияву1ли недол[к00, 1:1Ф гальмують на уково-техн!чне впорядкування до-

кумент1в в|домчих арх1в|в

!

арх|вних фон-

р.у

Б!нниц| в!дбувся
30_31 с|чня |974
сепл|нар начальник!в лаборатор|й Б[нницького, }(итомирського, Фдеського та 8'мель!{ицького обллерх<арх1в1в, де були тако)к

присутн| пРац|вники Б1нницького облдерх<арх1ву.

у допов1д! <<Фрган|зац!я роботи 3онально? лаборатор|? п0 обробц! м1кропл!вки в
дер}кавних арх|вах та веде}1ня обл!ково-

зв!тно? д0кументац!|>> ст" методист Б|нниць, кого обллер>карх!ву висв|тл \4{'а 3авдання'
що ставляться перед 3ональною лаборатор!ею та обслуговуваними арх1вами" Фператори Ф' 3. 1(овален!(о' д. и. Болтак 1 ст.
техн1к в. А. Бакарьов прочит ал:*\ лекц|? та
провели практиин| 3а*|яття 3 тем: <А{.[кро-

ф!льмування документ1в в дерх(арх1вах>>,
<<|1!дготовка та обробка негативно[ пл1вки

в проявн|й

машин|>>,,'

<<|]1дготовка негатив_

гто! пл|вки д.ля коп1ювання позитив|в та

виготовлег1ня по3итив!в>>, <<&1онта>к негати-

ву та порядок проведення його

техн{чного

д|в. Ёауков| сп1вроб!тники госпро3рахунко_
во! групи м. &1иколаева я. в. Бурть, Б. л.

Р. п. 1ерешенко' г. п. [1!иряев,
л" г. €ипоренко под|лилися практичним до-

&11тяшлова'

св!дом роботи. Биступаюн1 також вка3али
на недол1ки у робот! зав|луючих |1ерво"

майським, €ланецьким'
! Аоман!|вським

райдер:карх|вами.

в

дер)кавн.их арх!вах>>.

виставки документ|в арх1ву.
$ещодавно така зустр|н в!лбулася

в

ак-

товому зал! арх|ву !з студентами-1сторика_

ми,[{ьв|вського ордена .)"|ен[на дерх(авного
ун1верситету [м. [в. Франка. ||очесним гостем була ко.г:итшн|й {/18Ё ксм3у 1 кп3у

к. п.

|-[ильо.

1з вступним словом до присутн|х 3верну_

лася 3аст. директора обллерхсарх!ву А. д.
}1|льш ина. Бона п!дкреслила' що основною
метою ц1е] зустр{н! е ознайомлення студент!в з1 складом ! зм1стом документ1в ар-

х1ву. [1ро це розпов|ла в сво!й допов!д|
ст. методист обллерх<арх|ву в. 1. (отель-

никова

"

3окрема' допов1Аачка

ознайом1{ла

Ёа

сем|нар! обм|ня-

лися досв1дом роботи начальник зонально]
лаборатор1? д. я. (ривий' оператори Б, 1,
€тагшевський

м. м.

({,мельницький облдерхсарх|в),

Бонларенко (Флеський обллер)кар-

х!в), 8?. техн{к в. А. 1(ап1танюк (}(итомирський облдерх<арх|в.

9часн!{ки сем!нару по3итивно висловились щодо сп|льного о6говорення питань

роботи зонально! лаборатор1?"

в

заключному слов! зав!луючутй арх|вним
3!нницького облвиконкому [. А.
Безуглит? висловив впевнен|сть, що арх!-

в1дд1лошт

в!сти докладуть вс1х 3усиль' щоб вт!лити
в життя р !л.шення грудневого ( 1973 р.) |1ленуму цк кпРс, полох(ення 3вернення цк
кп Рс до парт1|, до радянського [{ароду'

постанови цк кпРс про ро3гортання соц1ал{стичного 3магання в четвертФ[у, ви_
знач3;1Б[1Фй}

Роц! п'ятир!чки.

и к[в_АРх!в|ст!в
студвнтАд{и у львов!

ськ|стю м!ста й област1. Ёауков! пр ац{з ники арх!ву виступають з лекц|япти в }чбових 3акладах' установах' на п|:пр}{с}!ствах' орган!зують зустр|н| з представникамР! громадськост!' вла1штовують перес1,вн!

л. с. смиРнов

огляду>>' <<|]орядок збер!гання м1кроф|льм!в

3устР |ч |стоР

у .[[ьв|вському облпер}карх!в! вх{е ста,'1о
тралиш1ею п!лтримувати 3в'я3кт{ 3 гро}1а:,-

Боз,несенсь1{иш'

Братським' Ёовобу3ьким' !(ривоо3ерським

к. |. ко!4ФмАн

!3

в арх1в| збер!гаються докумонти радянських
\'станов' орган!зац|й, п!лприемств? як! ха-

актерр1зують розвиток промисловост!, с1ль-

ського господарства' науки | культури
1ьз1вщт:ни за роки |снування Радянсько!
в.'! а.],!] в 3 ах1дн{й 9кр а!н1.
р
..

! про ун!кальн!
як] збер{гаються. ^в арх|в|,_ це
}1атер]а,т:: про революц1ю 1&4в Р., про соц!_
ал]ст}.1чн\, пропаганду, {(}
проводи{|?т
1. Франко, }1. [авлик'в |а.пичин|| та !нш:!
ц1нн1 -до](},}{енти [алревкому тощ0.
в. 1. (отельникова свою допов1дь супроводх(\'вала пока3ом ун1кальних докуме!!_
т1в. 1з спогадами про возз'еднання 3ах|д_
|1рг:съ'тн1 д1зн ?{у\4ё$' тако>к

'],ок}'}:ент!1'

но| }'кра]ни з Радянською 9кра?ною у
1939 р. та про свою п!лп!льну роботу ви_
ступ нла почесний г1сть колиш:н!й член
(6.д\139 | кп3у к. п. |[ильо" Б|д |мен!
стуАент1в партгрупорг м. м. [оролник по-

дякувала арх1в!стам 3а орган!зац1ю зм1с_
товно? | ц|каво? зустр|н1. €туленти оглянули такох( виставки документ|в

до

70_р!ния

присутн|х 3 !стор|ею створення,[1ьв!вського
обллер>карх1ву, де з|бран1 ц!нн1 документи'
вплив Беликого
що розпов|дають

род}|{ення укра[нсько] сп!вачки €олом1]

х!д,ноукра[нських трудящих 3а свое соц!альне [ нац|ональне визволення' 3а во33'ед-

н! на магн!тофонну та знят| на

8овтня на
}1?'}!!1$

96

про

революш|йну бороть6у 3а-

3 Радянською 9кра]ною. (р1м того'

11

з'!зАу

РсдРп та до

100-р1ння

3 дня

!!а_

1(руш:ельницько[.

Биступи унасник!в зустр!н1 були 3аписак1нопл1вку.

" |!. п. гус€в

А

