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<<1стор1я укра[нсько| музики>>, <<!!1узична осв!та в м. (иев|)> та |н.
8икладач музичного училища 1м. Р. !!1. [л1ера !1. 1. 1(узьм!н 'за мате_
р|алами арх!ву вт4дав монограф!ю <3абут| стор1нки му3ичного х{иття
м. (иева>.
Беликий 1нтерес було виявлено до тематики краезнавчого характе3окрема'
минулого |(иева: територ|? м!ста, його район|в, вулиць.
ру'
Фсобливу увагу досл|дник|в привертають пам'ятники старовини т2
культури. [е пояснюеться посиленням уваги громадськост| до зберех(ення видатних |сторинних споруд м. (иева. 9имало матер|ал1в арх!ву з фонд|в м1ських установ' церков' собор1в використали пр,ц|вник|
БуА{вельно-реставрац|йного управл!ння для розробки проект|в реставрац|{ пам'ятник|в арх1тектури, роз:пис!в, фресок, твор|в видатних худох<ник1в. [еяк| 3 них були використан! при реставраш1! Андр11всько:
церкви та Болодимирського собору.
Ё|коли не згасае 1нтерес досл!дник|в до тематики' пов'язано? :
1м'ям великого .[!ен|на. Фсобливо пох{вавилося виявлення документ|:
у зв'язку з п!дготовкою до 100-р!ння 3 дня його народх(ення. 3а матер1алами арх|ву розроблялися теми: <<.[[ен1нська <<йскра> та студентський рух на }кра!н!>>, <<€туАенти |(и]всько'го ун|верси'тету
- соратники Б. |. .[|ен|на>, <Ао 100-р1ччя з дня народ>кення Ф. Б. ,[|енгн|ка>
} р|к 3наменного юв!лею - 50-р1ння утворення сРсР у читальнсму зал| арх|ву досл1д>кувались
теми з |стор|| установ' п!дприсмсть'
унбових заклад1в, наприклад: <<до 50-р!ння утворення орган1в охорон!
здоров'я
сан|тарно! слух<би на }кра!н|>, <Ао 50-р1ня:
- установ
.|1ро му3}тчну самод|яльн|сть на }кра|н!. за 50 рок!в>.
аерофлоту,,
<Розвиток економ!ки та культури }Р€Р за 50 рок!в>. 9имало доц'мент!в арх!ву сталт4 експонатами заводських музе!в на багатьох п!:приемствах (иева, 3окрема таких' як: <<Б!льтцовик>' <Арсенал>, !м. €{чневого повстання' ав{ац|йного заводу' <<9ервоний екскаватор>>' 6-г:

оду>,

гпк!рзаводу.

. |(омплекс фонд!в ки|'вських пр,омисло'вих п!дпр,цсмств дае мох{,'т!в1сть пл1дно працювати над питаннями конкретно1 економ1ки' промислсвост!, над темами з !стор|| фабрик, зав'од!в. 1ак, в арх!в1 п!а[тФва;'];
508 науковт1|в науково-досл.|дних галуз-евих !нститутБ, |нх<енер.и' еконем!сти проектних орган1зац!й, 3авод!в, фабрик тощо. Бони досл|д}кувал:
та'к! теми: <Резерви п1двищення :п!оми€лов@! продукц1|>, <<Розроб;;.
автоматизовано! системи планування>>' <<€пец|ал|зац!я в мотоцикдетн:Ё
промисловост!>>, <<Анал|з використання виро6ниних фонд!в>, <<}досконалення планування л1сово| та деревообробно| промисловост|> та !н.
} короткому пов1домленЁ| немох<ливо розпов!сти про вс| пробл*ми' що досл|дх<увалися в читальному зал! |(и!вського м!ського де!х(авного арх!ву. ]!1и показали ли!|1е основн1 напрями досл!дх<ень, .
яких використан| неоц{ненн| д>|(ерела арх!ву.
г. !. м|ловА, л. о, РвпнБот

ний в,до мчий АРх!в миколАтвського
оБлАсного упРАвл|ння с|льського господАРствА
} х<овтн1 |972 р. при |г1икола|вському обласному управл1нн! с|;т:
ського господарства створено об'еднаний в|домчий арх|в. 3нанну ро.--'
у його орган!зац!] в|д1грали постанова Ради !![|н!стр|в уРсР ;-:
оБ'€днА

9 яервня

1970 р. <<|1ро заходи по пол!птпенню арх!вно! справи у пя;:
стерствах' в!домствах | дер>кавних арх!вах республ!ки> 1, нака3 }1!н
стерства с|льського господарства уРсР ъ|д 25 червня 1970 р. <<[:

'
12

:чЁ}*-*

Арх|втт 9*ра!ни, 1970,

м

5, стор.

3.

'

)

:.
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-_.::енню об'еднаного арх|ву передувала велика п|дготовча

прац1вники арх!вного в!дд1лу ]!1икола]вського о6лви" ' 3б]дер)карх!ву ! в1дд|лу кадр1в облс|льгоспупр авл{ння. Ао_
:; _:'''_нтовно вивчити стан в1домтих арх|в1в' умови збер1гання в
::1_.:.:ент1в та 1х використання' ступ1нь упорядкування'. а такох(
:: :];товодство в установах 1 орган|зац|ях системи с|льського
::::;ва. Белику допомогу в цьому нам подали матер|али респуб_
р-^*: ,
]']Р, проведеного в |971-|972 рр.
: :..зъ_льтат| ц1е? п!дготовчо! роботи була складена дов|дка- про
!ш ! .:::з|в ! д1ловодства в
ус|й систем| облс|льгоспуправл!ння ! спи_
,,: ] ::|:о]1чих установ 1з зазначенням обсягу документ|в у кох<н1й з
:.тя того як кер1вництво облс1льгоспуправл|ння дало 3году на
.":
-]"];-::"]ю об'еднан_ого арх1ву, почали готувати необх!дн1 документи
г : ]._з::конко*у. (9руточись <<1иповим полох(енням про об'ед,наний
'...;
']] *:._:.? арх|в>> та <}1етодичними настановами про порядок створення
_..__:ац{ю
;
роботи об'еднаних в!домтих арх{вй м|н1стерств 1 в|_
'|_ -: !_кратнсько] Р€Р>' 3атвердх(еними Арх!вним управл1нням при
:
_ч|:н1стр1в уРсР 29 грулня 197|--р., ми п|дготувалй проект тптат_
"
:-зк.1аду ! когпторис витрат об'еднаного в|домчого арх|ву, спи:;] -]3!Ф8 3 3азначенням к|лькост| спра,в, що в|дклащаються в них,
, . э]чного внеску.
] ,;онком &1рткойа]всько| обласно| Ради депутат1в трудящих ро3" ];-.;'Ённям в|д 11 тервня 1972 р' вин|с р1:пення про орган!зац|ю
,т {.-:;ого в1домчого арх!ву при обласному
управл|нн| с|льського гос: :1]-:;за. 1 затвердив ко_1[1-торис витрат-1 тштатний р_о3клад арх1ву,
_{, п1дстав1 наказу !!11н|стерст'ва ф|нанс|в ]\гч 30 в|д 19 лютого
,"- :, обласний ф1нансовий в|дд!л в|дкрив
об'еднаному в!домпому
.:' .:' спец|альний рахунок. .][икола]вське обласне управл|ння с|ль', "_: господарства 3 х<овтня |'972 р. видал.о на|<а3 про орган|зац1ю
' ' ,,:1-:зого в1домчого арх!ву, п|сля чого провело нараду з кер!вника_'-з1.1омчих
пт
установ ! орган!зац|й, на як!й було погодх(ено внески
. =:] установи на утримання об'еднаного арх|ву 1 порядок передат!
,. - ]кумент1в.
_--:: початку роботи арх|ву було вироблене поло)кення про нього'
'..- :-::о номенклатуру справ, обстех<ен! п{дв|домч| установи.
] 5'сднаний в!домчий арх1в приймае документи таких п!дв!домних
|.'- ".._,госпуправл1ннто установ: о6ласно] контори бдх<!льництва, обл_
_ :.__:ресту, обласного м1х<колгоспного виробниного управл|ння пта. ц :.]-;ва' обласно{ дерх<авно! станц|] по плем|нн1й робот! 1 тштунно';т :::'1;дненню с!льгосптварин' обласно! нас!ннево] !нспекц1]' облас'': зб'еднання <<€ортонас|ннеовоч>>' обласного об'еднання <<3ооветпо* ;: _ об.пасного об'еднання по загот|вл| плем1нно! хулоби <<@блплем'' , 1 : --_-_!эб'€днання>>' обласно] станц1] 3ахисту
рослин' м1х<колгоспного
т:.'.:;ння кап1тального буА|вництва, м!>кколгоспного в|дд1лу п1дсоб_
г: __:приемств ! промисл|в, обласно| станц1] по боротьб! з хвороба*]а011!1; обласно| ветеринарно! лаборатор!!.
' ц]
:::,:ючили ми до списку тако)к с!льськогосподарську досл!дну
'"1:_"!э ! дер>кавну |нспекц|ю по сортовипробуванню с|льськогоспо_,. ] -::.;!х культур' однак вони дос| не дали згоди на передачу сво!х
: ,- :.нт|в в об'еднаний арх|в, мотивуючи це тим' що |м протягом
: _;;_з потр!бн! документи для практичного !х використання' проте
,. ,::зт1{ особового складу вони могли б передати на централ|зоване
!

м[н!-

/!1|н|.[-1р с

: '.

ання'

,13

ж
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зав|ду:оний | ,старлпи:"
об'еднаному арх1'в| працюють дв| осо,б'и
охоронець фонл1в. €вою роботу арх!в зд!йснюе-3а п!вр1нними планац1]:
$к плани роботи, так | зв|ти погодх{уються з арх1вним в!дд1лом об.:виконкому ! затверАх<уються кер!вництвом облс1льгоспуправл!ння.
[]татна чиоельн!сть | посадов| оклади сп|вроб!тник1в арх|в_.
!!1!н1стр1.
1с]11ов.л9н_| у-вйпов!дност| з постановою цк кпРс' Ради
сРсР ! вцРпс в|д 15 липня 1964 р. про оплату праш! прац|вник1;
дерх(авних арх|в!в. }тримуеться об'еднаний в1домчий арх|в за рахуно::
ко:пт!в, що в|драховуються обласним управл!нням с1льського госпс'
дарства ! п|дв{домчими йому установами 3а централ!зоване збер!гання
та використання документ|в. Розм|р сум, як| перераховують установ1:'
ви3начаеться пропорц!онально к!лькост| справ' що в!дкладаються в
установах' ! становить в1д 100 до 300 крб. на р|к. 3 кох(ною устано'
вою арх|в укладае щороку догов1р, в якому за3начаються розм|р внеску, роз6итий поквартально' 1 дати перерахування коц:т1в на рахуно;';
арх|ву. 3|дпов|дно на один р|к складаеться | ко1|]торис витрат' якит?
затвердх(уеться начальником облс]льгоспуправл1ння. 1(отпторис передбачае витрати ли1ше на зароб!тну плату сп|вроб|тник|в арх|ву | канцелярськ| та господарн| витрати. Бракуе ко:шт|в на приАбання !нвентаря та устаткування' поточний ремонт, картонування документ|в. Фб'еднаний арх!в д|е [{а правах саптост!йного структурного п|дрозд1лу ! п1дпорядкований заступнику начальника облс|льгоспуправл|ння.
||ри орган1зац!| об'сднаного арх1ву одним з пер1ших пору|шувалося' природно' питання про надання йому прим|щення п!д арх|восховище. |1роте це питання не бу"'то ро3в'я3ане, арх1вний в!дд!л облвиконкому | кер1вництво об"тс|льгоспуправл|ння визнали мо)кливим ро3понати роботу арх|ву при тиьтнасов1й в!дсутност| прим!щення. Робота
ро3горнулася в невеликому арх|восховищ| облс|льгоспуправл1ння. [1!д
робову к|мнату було вид|лено додаткове прим|щення. Рац|онально
розм|стивтши документи у цьому сховищ! та списав1||и справи' строк
збер|гання яких минув' ми в 1973 р. змогли прийняти 1516 справ в!:
п|дв|домчих установ' з них 654 справи пост!йного збер!гання | 862
справи особового складу.
Арх|в подав орган!зац|йно-методичну | практичну допомогу експертно-перев1рним ком|с!ям п'яти п!дв1домчих установ' 1800 справ тувид!лено до знищення.
Фск!льки об'еднаний арх!в розпонав роботу' не маючи спец|ального арх|восховища' пер1шочерговим сво]м 3авданням ми вва)кали вивчення д|ловодства в проф|льних арх|ву установах 1 надання практично! допомоги в упорядкуванн| документ1в передус1м там' де цього не
робили з 1944 р. 1ак, протягом 1973 р. разом з прац!вниками установ
ми упорядкували документи 6 установ в к|лькост1 1600 справ. Аощ_
менти ,&1икола|всько| обласно] контори бд>к|льництва 3а 1944_
1962 рр. передан1 до о,блдерх<арх!ву, а |нтп! по 1970 р!к прийнят| 3
об'еднаний арх|в.
|1рацюючи в установах' ми звертали увагу прац!вник1в д1ловодного апарату на правильне формування справ' навчали' як сл|д п]дш::вати або оправляти справи' оформляти обкладинки, як рац1ональнс,
розм!стити документи в плафах, як користуватися описами тощо. |акими сп!льними зусиллями ми намагаемося довести упорядкування
документ!в в установах по 1972 Р., що6 надал| забезпечити щор|тни:!
в|лб1р | передану документ|в в об'еднаний арх1в.
Б орган1зац1! д|ловодства ряду установ мають м!сце !с?отн! недс'безсистемн|сть у групуванн| документ!в в потонному А!ло'
л|ки. [е
водств1, в1дсутн!сть як1сних номенклатур с'прав' !нструкш|й по д!лсводству | в!домчих перел1к1в, що дух(е утруднюе в!лб|р документ!в ва
дерх<авне збер|гання
} процес! упорядкування документ1в з'являеться мо>клив!сть ак'
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на орган|3ац1ю роботи з документами в установах'
до складання 1 уточнення номенклатур справ' по_
тЁБ..,:ат!1 строки збер1гання 1 дбайливо ставитися до д0кумент!в.
3Б1тг3:Ёч:о' не в|дра3у вдаеться досягти налех(них результат1в у наве_
з5ш[_ -орядку в поточному д|ловодств1 установ. Ёер|лко тут склалися
.пш:_*:йн|, застар!л| системи ведення справ' ! нелегко бувае 3апрова-

"т!!61|"[{:

э:,._т}'|вати

)(-]-;т-:1;; прац|вник!в

лв" з"::;! нове' су!асне.

]'-нш:: 1з вах<ливих напрям|в д|яльност! об'еднаного арх!ву е ви_

,6шп1::ання документ|в у наукових та практичних ц|лях. Ёин| в ньому
лбе:-_-аеться 8 тис. справ, як1 майх<е повсякденно використовуються'
{дц*:-:ьного залу' звичайно, немае' але в робон!й к!мнат| вид|лений
;:г!5]п]](;-!] ст!л дщя досл!дник!в. Ё1ад документами арх|ву в 1973
р. пра_
:}8,:":.]? сп|вроб1тники одеського <<}крп!вденд|провоАгоёпу>, !(и]Бського

!п:_::7!арного управл!ння, }1икола|всько] с|льськогосподарсько! до_
х-_=:! станц|!, А,1икола[вського ф1л!алу !нституту <<}крземпроект>>
.' |1ротягом року |з сховища видано 4|7 слрав.
3 аг1тац|йно-пропагандистських ц|лях ми використовували доку_
,дг::!1; .![к на1шого арх1ву, так 1 о6ласного. .(ля праш1вник|в облс|льгосп_
'ш::,;{ння ! п|дв!домчих установ пронитан| лекц|] 1 допов|д| з |стор!!
*: :;: _\1иколаева' микола|всь,ких обласних парт|йно| ! комсомольсько|
цз':=;зац!й, про }1икола|в у пер!од тимчасово| н1мецько-фатпистсько]
лш_:з-1|, радянський патр1отизм та !н.
-]ов|дкова робота у нас поки що невелика' оск|льки ще не в1л ус|х
;:'_:о:;чих установ прийнят1 документи особового складу. !1и ще ду$'; -1]3.1Ф зробили в орган|защ1йно-методинн!й робот|, е ще бага'то 1 |н;г_..: :евир1шених питань ! тому хот!лося б, щоб [оловне арх|вне управб|льтше. уваги прид!ляло об'еднаним
;:-:_:_: при Рад1 /!1!н|стр1в }Р€Р
!|::].!ч]1}1 арх1вам ! подавало |м необх1дну науково-методичну допод::-_;. Бах{ано, щоб на стор1нках <<Арх!в|в 9кра!ни> част!тше 3'являлися
'*:::: про роботу об'еднаних в1домчих арх1в1в 9кра!ни.
г. с. гАлд|нА
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1973 р. Ё|х<инщ и11а святкувала Р9ресня
30_р!ння ви3волення в|д н!мецько_фа_
"1шистських
загарбник|в. Ао Ё|>кина й{а свят-

кува1ння визна:но| дати прибули 3
р|:зних
к!нщ1в нагшо] Батьк];вщини виз;волите}' н1_
)}(!{Ё,8Б1{ого райФЁ}, щоб
ра3ом з населенням
'стар0,давнього укра]:Ё,€_Б!(8;РФ м|'ста Ро3А1лити

рад!'сть т0рх(е'стйа. €еред ,них коли:шн!й
ко;мандуюний 299_ю ди'в1в|ею шолко:вЁ}11{
\. в. !(рупський,. ,начальник гштабу 2в-т
бригади полко;БЁ]4:]( А. в. |1отьомк!н, комсорг
!3тальйону 2в0-т стр!лещько| див|з,1? о. ф"
:(ульбаков'
Рядовий_ о. Ф. Ёосов та багато
'!н|1ших колигшн!х
во|н[в. Бетеран!в ро3[шука-

ли

прац1,вники крае3на|вчого музею,

ф;л;_
,'агу 9ерн!г!вського о'блдер>карх1Ёу 1'не}во_
,н| сл[допити :ш'к|л Ё!х<ина.
,3.г!'дно 3 р{нним планом,г{а 1973
р.пра-

щБники ф!л!алу

Ё|т$сБА$Ё
-Р.б1рника <<9ерн1г1вщина

Б|тчиз;Ё{[|Ф? в|йни
вони

до|кументи д'ля

в роки
(1941-194ъ

перегля1нули-

рр.)

3елйко?

>. 1ак,

Рад

депу_
-описи
'тат!в трудящих Ё1>кинського
району, п!дг&3ет <<Б1льтшовик Ё!х<инщ ъ\ни>> 3а
}941 р" та <<Радянськир] Ё|х<ин>> 3а |944 р.
'{ въ1яву1ли ма'тер1али про 3лоч!1н1{ н!ьтец!_
фонд'в

'.[11Р8к!1

ко_фатшР1:ё?€Б(!1)(

загарбнтак|в, збттткта, 33-

лод|ян| тварин;н.ицтву ; 3е}1леробствт
го,сп1;в,.

ко.т_

про' геро|нн1 подвиги парт}1зай1в п!д

час в1йни.

9.'у'о*| прац!вни'ки ф1л|алу п!дготтъалт1
доб1рт<и до;чплент!в, :Б14{{Б/!ёних в арх|в1 ]1'_
'н1стерст,ва Фборони'сР'сР, 9ерн|г1зсько:,{у
облд9р>карх1в! 1 йо,го ф!л|ал|
м. Ё!;к;тн{,
я:к| були_надрукован| в га3етах |{ерн!г1з_
'
,щи,ни: <<|-[|д пра|пором ,[[ен[на>>,
.|1рапор
*
комун13му>>. в до6!рках, 3;Ф!{Р€й3, представ_
леу| документи про геро?;зм радянських пау бороть6| 3 оскахсе?л!лим ворого\1.

м. д.

€имоненка за ,п!дписом т. А. €тро_
'Б н!й говорилось' 1{о 3'еднан"" й]д.
€иьтоне;}{}{, 3авдавало ра]птових
удар!в_ ;
рд;рн!зФнах ворога, 33 1пер!од бо*овй{ д;та
па|рти'3 ан|1 ш1устили :п|д
ук!с 20 ворох(их
кача.

^
етшелон1;в, 6
б'ронепто!вд!,в, 1зисадили ;8 ||ФБ|?_
5 .. вал!зничних мост!;в, внищили багато

Р,я

хси:во!

1еил;1 1 тех,н|ц(}1 ;3Ф'!ога.

3а матер|алами а'рх!тЁу пращ|твни1ки ф|л1алу ;п|дготували_лейщ|ю на тему <Ё|йин_
щи1на в пер!ощ Белико[ Б1,тчи'зняно] в1йни

( 1941-1945
Рр.)>. ,[[е,кщ[ю прослухали ;о;_
н| >кит.ел!'в Ё!хси'на: роб|тники *п!!,при€1$,ё?,8:
викладач1 та студенти унбових
з_аклад|в,
-локтд1|
прац1в,ники устан0в. в
ви:к0ристан!
матер| ал:'4 про Ё!х<и,нську ш|дп|льну ко'мсо_
м:ольс!к} о,рган1вац!ю п|д ке]р!вницй:вФ'й |е-

я. п.

роя Радянського €оюзу

Батю,ка.

491у*енти св|днать, що вх(е в лютому
19413^ р.орган,|,зац1я нал|нувала 17 чолов!ь
а 20 юнак|в та д!цвчат ,вс!ля;ко А,Ф11Ф}{&гали

п!д;п!льникам. ||1д бев:посередн|ья кер|,внищ-

я. п. Батю,ка мпФл@А| патр!оти виса_
д)кували в пов1тря зал!знищ|, в1йсьт<ов| ештелони 3 бойовою тех;н1кою | солдатами во_
твом

рох<о? арм1?, ||1дп|л€нтаки

в!лпр

авили

партизанське з'една,ння <<3а Батьк1вщнну>,
яке д1яло у Ё|х<инському, Ёос{всьт<ому

Бобровицьт(о}!у район&},

150

в
;

гвинт!Ёок,

к]лька т}1сач пащон1в, },1ед}1каменти' а к1ль_
юна:*]в та д|вчат Ё1х<инщу1н\4 во_
н1! 3ртт}_3а.т;т_ в1-], фашг;стсько] каторги.
Арх!в!ст:: Ё{1:кина на.],ава.'1}1 тако}}( допо_

ха сотень

}{о:1'- зя!с;.;тз[ !]]ко'1а1[

| установам у ство_

ре:;_;1 ':'.;.;:з б3;';озо? с;аз;т. 3окрейа, у
3-3'язк1-, 3 30-р{ччяэя зшз3о"]ення с' (1'ктпин}
Ё:;;;:н;ь:|о;о район1' зч:зте;| :'т:сцево]- :дко,ц:т

р аз 3}1

з

0

?\';3;1;

а}{

11

_-:]р а };т

;15'ант а

}{

!1 {стор ив_

щ|от|в

[1о;о' фа;ъ'.:ьт€ту

;ровстР]л 100 мешлканц!в

п1д;от}з а"1а :':я п::;о;яр|з тенат!:чнит? ве_
ч!р, на я3о:1{-1,: експоз'}ъа"т}:сь фотокоп!! до_
куь;ент1з, впйз;ен;1х прап!эчт:кантт ф!;:{алт

|!р'

людиноне}нави;81{Р1;{Бт1{[й

рех(им фатлист1ч св!дчить оголо1шення н|йецько| Бкупа_
щ!йн'о? команди в!д 8 лип]ня 1942 р. про

с.

9ер;во,н1 [1арти_

3ани Ё{ос|вського району 3а Ёбивство пар_
ти3анами н{м-ець'кого оф!цера. п,ро геро}з*т
парти3ан!в 9ерн1г|вщи]ни св!дчтать, 3окре_
08, бойова характеристика на команд т1ра

1парти3анського з'еднання <3а Батьк|вщину>
*

у

березн| _т{.

р. минудо 30 рок!в 3

Б1;к;::*сь};ого .]ер]*(авного

пе:а|ог:чэого 1четшт''тъ']к. }1. в. [оголя

{ерн!г;3сь1;ого о-л:ер;карх{в1'в н. 1-т;>кин;
про - геро1тз1 по]э;1г;1 ра']янського народу
на фаонтах Бе';::ко? 31тчд;зняно] в|Ёднг ! Ё
т!{;ч у зо'о:а.

в"

{ с|4монЁ|1ко

Ё

дня

}1икола!всько? област! в1д н{мецько__-фатши'стс},ких 3агарбник1'в. ||рац1в_
'{!ики /!1икола!'вського облдер>карх!ву_
до
внамвнно[ дат\4 провели знайну 'роб6ту
:Б!!Ё}в,9.}|ення

.

']о

в1{користанню цокумент|в 3 |стор1? Белико!
Б!тчизняно] в{йни. 3окрема вони п!дготували статтю' яка була опубл!кована в г{зет|
<[{1вденна правда>>' | зробили два пов!дом_

лення про допомогу трудящих фронту по
91

1

Близько 150 дорад1омт0Б/|€ттЁ}Ф.
куме,нт!в арх1ву.,Бгт(ФРйстано в телепередач|
.,Ру'т'^! роз;пов!дають>>,про,микола|вських
п!дп!льнит<|;в, } 61аттях {про моряк!в-десантобласному

ник1в !з загону [ ероя Ра,дяштського (оюзу
к. Ф. Фльгшанського, опубл|кованих у га_

зет|

3еях.

<<|11вденна пр авда>>'

та шлк{льних

му_

Ёа 'п|дприемствах' ;! установах' ! 1цколах

м.

&1иколаева ;пра'ц1вни1ци ,облд€,Р:карх|ву

виступ али 3 лекц|ями про великий подвиг

радянського народу ! унасть ,трудящих област| у розгром1 воро'га. Ёа щю х{ тему
6улта пронитан| лекц{| для пропагандист]в
! .;пол|т1'нформатор!'в .)-{ен!н,сько]по району
м1ста.

Арх|в1сти ;п1дготувал|\ ц1;каву фото;в|тридокумен'гальних матер!ал!'Б, п]рисвяче}{у
ви3воленню &1икола?вськоц 'о,бласт! в1д г1т_
лер!вських загарбник|в. Разом 3 праш|вни-

ну

ками партарх|ву

&1икола|'в,ського обкопту

(ом'парт!| 9,кра]ни арх1в!сти

дв| [0к)лмёнтальн|

на у Белик!й
1945

РР.>>,

я;к{

п1дгот1'вали

виста;Б1{}1 <<$1икола]вщи_

Б!тчизнян{т? в1йн1 1 941ё1(0|!ФЁуються

в

бу.:'инках

культури .[{ен|нсько,го 1 [ентр ального

р а-

йон!;в обла,сного центру. Б експозиц|ях виста,вок' 3 яких кох(ну ][1ох{на у}{овно под!лити 1на п'ять роз]|л1в, пРедставлена 141
фотокоп1я док}'&{ент|в. }{атер1али -пер1пото
розл[лу роз|п.ов|датоть про .заходи . !(омун1;стично1 парт11 щод,о орган13ац11 в1дс1ч1 ворогов|, патр{отиз:т раАянських люд9й, як!
п

1днял

и

ся ,н а

з ах и

ст

соц| ал 1стичн

от

в |,тчиз

-

геро|зм тру:1вник|в тилу тощо.
{,окументи другого розд!лу яскраво св|дчать про встановлений окупантами рех{им
гр'а,бех<у | на,сильства' збитки, запод1я'н| на_
Б??, 'про

родному господ?!:€т;в} област1.
?рет|й ршд;л. ,виста!вки присвя:ен9

в|4-

св1тленню геро1чн,о1 д1яльност1 п1дп1льник!в | партизан|в }1икола!вщини, всенародно| боротьби трудящих з не}1а,висним воро1ом"

.[токументи ч9739!?Ф|Ф розд1лу розпов1_

да}оть про ви3волення }1икола|:Б€Б'(Ф] област! в|йськами 3_го ! 2-го 9кра!нських фрон-

т!в

у

березн{ |944 Р., про подвиг геро?воль1шан1{|в, про допомогу населення област1

_ви3вол,Р11ё.[9 й' братнто дру)кбу | вз. емодопомогу нарол!в сРсР у вах<к! вось_-.

в о 1н а м

в

роки.

останньому

всена,родну

розл|л| :

документи

пр

.

Арш*|!, перемох(но 3авер1шення в|йни, всесв!тньо-|ст,- ричне 3начен|ня ;пФ!,1в[г} рад,янськ0го н-.'
|!Ф!|[:Фй,Ф|} Ра:дяш{сык!й

роду.

20 березня 1974 р. у читаль}{Ф+Р1}л зал[ об;дерх{арх1ву в|лбулася науко,ва конфере:_ ц|т., присвя:ена. 30-р1нню визволення }1ртк,: ла]вщини в|д н!мецько_фатши|стських загар( ник!в. (онфе;ренц1:о'п!дготували прац1вн.:кут обласних парт1йного { дерх<авного арх.в1в. Б робот1 конференц1? взяли }{&;8?Б пра-

ц|вники 6бласно|'орган|:за!ц|т 9кра?нсько:.:
товариства охорони :пам'ятник1;в !стор{{ т :
культури'

краезн3п89Ф.[Ф мувею'

виклада!кра}{?:8Ё1{,(}1 микола|в'сьгкого п|дп1;-

вищих 1середн|х унбових ваклад1в,
сзнавц{ та

серед
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а
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3ст
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п1лын

.вом '

.

р а|нтз

3на

"3

акла

ек'0по

(лав:

ля. 9часники конференц|| заслух?л|1 дочсв1:1 стар[лого викладача педапог!чного |ч
ституту 1м. в. г. Бел1нського' учасника бо_.

[пкол:

на тему..59!9в'! д!т Радянсько] фм1{ з.

зею-3;

-

3а визволення о'бласт1

о. о.

БпФв:!{93е'нськог|

визволення Р1икола?'всько] област| в!д.

-

н_

мецько-фа'гшистських ]3агарблик|в>> !_.^зав1:3 точо| ;па!та!х1вом обкому (омшарт|[ }кра-

]ни 1. 1.,[{ебедево]

кий рух на

<<:|[{дп|льно_парти3анс:}!икола]вщин| в роки 3елтткс

Б1тчизняно? в!йни>>.

3

_

пов1домленнями в]:-

ступили: науковий сп1вроб|тник партарх|в",

,Б. о.

_

ко|в

педаг

куму'

Раз

'6ул'о

як|й

]

;в1д

н

облде
дня

ари

<}1ему
&1|щенко
у-н-асник1_
п!дп|льно_!|{&]Ртиванського руху на &1икола|вщи;н! я/к |с19'ри9не дх(ерело>; ст. науковг:._
Бичен'сп{вроб!'тник,о,блдерх<арх1;ву 1.
<<!,опомога трудящих "|!1икола?вськс]
област1 фронту !в 1944-1:945 рр.>; науковт::,

о.

Ров
|||:Агот
р|

ал|в

Б

иста

та

в1;

сп1вроб!тник с. А. 3озуля _ <<Аокуь{ент,.
облдер;карх1ву [р,о ;в|дбудФпБ} народно_.го,оподар,ства област| у 1944-,,1945 рр.>.

.в м!ст

Ёа

р|зки

}часняки конференц|! овнайомилиеь

.лико?
,спога]
боротт

к,9нференц|! !з
виступ11.:]
коли!т!н! микола1в:ськ|.спогадами
ш1дп1льники в. в.
Бондар€,Ёт(Ф ! о. в. |1олохова.
фотокоп|ями докуме,нтальних матер'1ал|в

:

11т-

р|ол} Белико{ 31тчивняно] в|йни 19411945 рр.

|. о. БичБнко:

*

Ёа

Ёатт,Р

-п|д^командуватн,ня},[_ €.
А. @лексенка :;
по А. 3. Фдухи, про бойовий тшлях 10_го гва;_
п!дготойц1 до 30_р1ччя в1*}воле|ш{я област| д!йського },ральського добров,ольного та:_
в!д н|мецько-фатпистських окупант1в. ||лан .кового корпусу та'!н. 8 обласних та райо:уоп|тпно викона,н]о. Ёещодавно [мельниччи- пих газетах опу6л|ковано 15 статей за }:;тта в1дзначила цю 3наменну дату. 3г1дно з
тер!алами арх|ву.
планом 3а докуме}1тами арх|ву /!1|н1стерства Ёауков! сп!вроб!тники облдерх<арх1..,
@борони сРсР'' обласного дер>кавного ! п|дготували виста|вку фотодокумент|в, '-':
партарх|ву }мельницыкого обкому !(омпар- експонуеться в к1нотеатр1 <.['ру>к6а> п*.Б.т!{ }кра!1ни, що виявлен1 в пер|од п|дго_ м'янщя-||од!льського. Арх!в тюдав знач:_
товки до видання зб!рника документ!в <<|1о_ до1п0могу м|,ськкому парт|1 у !п|дгото!:_
л!лля у Белпк!й Б!тчизнян1й в!йн!>, пра- фотов1трини та карти тптурму м|ста рал::-ц|вники о6лдерх<арх!ву п!дготували 13 пе- ськими в|йськами у березн! 1944 р.
редач по обласному та 6 по 1(ам'янець-|,1о- . Арх|в[сти ра3ом. з учасниками бо!в : д|льськопту м|ському та р3йоншому рад!о- визволення област! виступали з лекц!яу:: '
мовленню. п!л рубрикою <[рон!ка визво- 111колах. } (ам'янець-|,|од{льсько'му ра!:о__-лення ||од1лля ;в!д н!мецько-фаш:истських ному будинку культури 6уло проведено :='
3агарбник!в>. } них роз:пов!далось про х1А матичний вет|р лля зав|луючих с{льськ:,ъ:
||роекур|всько-9ерн|вещько1 операц|!, яку б!бл|отеками.
@6.тщеря<арх!в ш|дтримуе т!с'ний зв'я-::
зд1йснили в]т]ська 1-по }кра!]нського фронту, та л!| партиза'нських загшт!в област| з ю'ними сл!допитами затону <0рлят+::
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.

понатку 1974 р. ;|мелытицький.обл-

Аерх<арх!в склав ллан основпих заход|в
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'14-

респу(
в!дбу.т
ва|ми
м|тет]:

'ними

|[од
в;пёР1]]

ники

р авл1н

уРсР

'регспу(

]центр:
,сп1лко

риств'

'ла,сни]

,*

св!тлено 3начення профсп|лкових докуме}п-

керую:|^ п0п!а,ва,м1а обла'сних р,ад, профоп|лох..
-

т!в як для пол|пгшёння д|яльност! прфсп1}|@!(; так 1 для 1стор|| всього
радянського
сусп1льства. в цих документа1 _ великътй

реопубл1канських :ком!тет|;в профспйок та
за'в1щуюн1 об'еднаними арх|ва'мй обласних

Рад :п!Фф0п|лок.

досв1д профсп!лок щодо 3алучення тРудя_
1т3их до усп!ш:ного вт!лення в х(иття р|тпень
(омун1стично?парт!! ! Радянського уряду"
3авдання зав1пуючих об'еднаними /рявБми: зберегти й донести до наступних по_
кол{нь ц1нн! документи. Фсобливу увагу в
Аопов1д! в|дведено питанням орган1заш1! роботи об'еднаних" арх!в|в профёп1лок. 3 йетою забезпечення над!йно|о -збер1гання та

}час,ники 'наради_сем!нару 3,аслух ал|4 лекщ|т Ёачальника цв1дд!лу :в!ймчих_ арх!в!з 1 '
орган1зац1| д|ловодства Арх!вного уйравл|н,ня при Рад! &11н!ст;р!,в уРсР м. Ф. }1!сер_
мана <<€кладання номенклатур та форму_

вання. справ

пор|:вняцн,н|

в

!з

обговоренн! допов1дей ввяли участь

х

Биступаюч1 п,од!ли/|Р1т€Ё дотсв|щом робст.гт,
висловилу рт# !пропо3ищ!й |що[цо чшол|'п:шення орга'н::зац!т д1ло:водства ,та ро,боти
арх|_
_!
в|:в у проф,сп!лкових органах
т|!Ф314}1{БЁ8
оц|:нили роботу наради_сем,нару. Бодти ви_

п

пр0водилися регуляр:нФ' 1]1тФ ;&пРиятиме даль_
1по,му пол1,птшенню ро,боти 3 докумег]тамгз
пр о'фсп|лкових,орган|в.

л

на,раА}1

о. !' хл'А!1овськА

свм|нАРи } м. }1}|(Ф.||Аев| 3 питАнь удосконАлвння д[ловодствА
тА пол|пшвння АРх|внот спРАви
19 лютого |974 р. 3а !н!ц1ати,БФ1Ф ву,!- /у1икола?вського облвикон1(ому 1" с. Безд{т*
конк0му обласно? Ради депутат1в тР}дя- ну1й, Б!н спинився на 3агальних вимогах
щ}{х . у й. &1икол аер:| в1лбувся сем1йар 3
гост 6.39_72 <Формудяр_3ра3ок>>. ,[[екпрац!вн\кау:ъ\ д1ловодного апарату обйас-

ного' м|ських 1 районних ком!тет|в (ом_

парт!? 9кра!ни, обласно!, м!ських

!

район-

них Рад депутат!в трудящих та секрета_
рями приймалень обласних установ 3 пи_

тань впровадх(ення €дино!
стеми д1ловодства.
-Б|лкриваючи нар2А},

о6лвиконкому

г. д.

дерх<авно! си-

заступник голови

Ёарвенйо в!дзнанив,

асний р|вень управл!ння народним
господарством висувае висок| вимоги до

що

суч

д!ловодства вах<ливо?
во! частини техн|ки управл|ння.

ведення

д)кення €А€А'

!

; 3окре}1а единих

метод!в роботи

складо_

Бпрова_

з

форпя

орган|зац!йно_розЁо_
рядчою документац1ею' 3начно спрощуе
_&1а$нейко
ро-

боту апарату управл|ння. г. д.
вказав, 11!Ф
стилю роботи
_
"|д рол|пгшення
прат(:

вник1в д!ловоАства 3але)кить

ефек-

тивн!сть п!дготовки слухсбово! документац!т, рац|ональна орган[зац1я контролю 3а
стр€ками вик0нання документ!в"
,[{екщ!ю на тему <сдсд !' значення меха_

н!зац|? д|ловодних про:'1ес!в>> шрочит а{!а на-'
уковий сп1вроб|тник 8сесоюзного наук0во-

скоп!

еп!д|а_

формуляра-3ра3ка' розм1щення

на,

ньому рекв!зит|в та окремих виА!в новиЁ
бланк1в, як1 в}*{е за,стосовуються в окремих установах област|.
а1!.

1. 9епурнова' зав1дуюча

3агаль}1им-

в!дд|лом .&1икола!вського обкому (омпар-

т!! }кра?ни,

в якому дала

3

виступ |\ла
пов1домленням}
п!ак"Ё9}{;! рекомендац1т щодс.

орган|зац1! роботи секретаря приймальн|,
_
прац|вник!в д!ловодно| слу;кби.

|1ов|домлення .1_{ро
трудящих>> прочит ала

роботу |з скаргами

пра_

-в|дпов|дальний
ц!вник облвиконкому л.
|. Бурил|чева' йка
розпов!ла пцо форни ! методй_ роботи прац|вник{в д{ловодства 3 в!!в!дувач6ми
дер)кавних установ.

Ёа лругий - день арх!вний в!дд|л &1ико_
ла:вського облвиконкому
пров!в сеьл!нар
з прац|вниками в1доичих арх|в|в ! голо_
вами експертних ком1с|й установ област1.

виступ ил|1 3 лекц1япди
^[.рчд 1присутн|мрт
<сдсд
значення пдехан!зац[? д1ловодних процес|в>> т. /ц" &1ихайл0ва та .[1ро

впровад}кення новР1х стандарт|в на
ое3д1тнии.

ком|с!й

м.' д" Бойко розповй пр0 уд0ск0}1алення
складання номенклатур справ | завдання
гол1в експертних кой|с1р} уётанов област|.

€ сд, правильного
д
ведення д!ловодства та його в3аемозв'язку
3 арх!вною ро6отото установ' складан1-!я
номенклатур с1трав та ро6оти експертних
т1одарського 3начення

.

ц!я супров0д}|(увалась пока3ом на

досл!дного 1нституту до!{ументознавётва
арх!вно! справи т. м" &1ихайлова. Бона
детально висв!тли]1а 11итання народногос-

1

прч впровадх(ення нових стандарт!в !{а
орган!з_ац1йно-ро3порядчу локумёнтац!ю
розпов|в зав1дущчий арх{вним в!дд!лом

€19рчиц

1нспектор

'

арх|вного

_

в|дд|лу

9

виступ1 ) начальника госпро3рахунко_
1от _!'Р!пи &!икола]вського об"йлерх<а-рх|ву

л. с.

[мирнова

#тгшла

вання документ1в

в

мова про впорядкууста,новах облас*!-

у.
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орга

н1зац1йно-_ро3порядчу до1{ументац|ю> 1. с.
.

!\

Аксьон0в]а <<|1|дготовка доку_
мент!в до здач1 :в а;рх1Б>>.

словили побах<а,ння' щоб шод!б,н!

втвичайними'

1

к

!

1 заступника директора цдАжР

уРсР А. м.

документ!в
профсп|лкових оргай!в в науково_!сторинних' аг1тац!йно_пропагандистських 1 дов!д_
кових ц!лях реёпубл1канськ1, крайов1 та
обла'он! ради проф:сп|лок у 1'972 р: були 3обов,язан! €екрётар|атом вцРпс створити
об'ед'нан1 арх!:ви, 9,(! мають ряд переваг

н

д1ловодств! профсп|лковэтх

9р-г1ц1в>1

оперативного використання

у

у

б

с

с' Б\здутнии
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