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РвспуБл1кАнськот нАРАди_свм1нАРу

€ ,пост|йними уча,сника,ми 3а'с!дань вк м1н1сте,рств | в|дом'ств. 1ак! кон_
такти' на на1цу думку, виявляються досить п"'т1.т'нта:ли.
Ёа 1979 р. цдАжР уРсР пере1банено провести нараду 3 головами (засту1[ника1ми гол|в) експертн11х ко_тт|с|й пров1дних ;м1я!стерств !
в|домств. йета нарадут
- домогтися, щоб кер1вник!т в!до'м,ств (а голови
вк
це, як правило' кер|вн| праш1вники в1до:тств) мали ч]тке уявлен- зм|ст роботи експертнттх ко::1с!й ! взаез:озв'язок в ш!й робот| з
ня пр,о
цдАжР уРсР. Ёам!чено таБо,х по:ання :лето.:,ично| ! практитно] доломоги в д!яльност| шентра.:ьн}]х експертних | експертних ком|с|й ;м|н1€терств, в|дометв, респуб.:1канськ1-{х установ 1 орган1заш1й. 3д|йсненпя
цих заход]в дасть з}'огу цдАжР };РсР актив|зувати роботу цвк | вк
м!н1етеретв

1

в]:'от:ств.

л. в. кузн€цовА

оРгАн|зАц|я РоБоти БкспвРтно-пвРБв|Рно| ком!с||
АРх!вного в|дд!лу миколАЁвського оБлвиконкому
Робота екепер'тно-перев1рних ком|с1й (впк), головни'м 3авданням
яких е забез:течепня овоечасного 1 як|'сн,о'го 'по,по{внен,ня !,ер>кавного
арх!вного фонду сРсР ! оптим!за'ц!я його складу' немо)клива без !! ч|т-

ко! орган|заш1!.
Фсновним документом' що регулюе д1яльн1сть Р|[1(, е поло}ке[{ня
про не|, розроблене на основ| типового поло}кення. [|роте сл|д сказати' що практика роботи експертно-перев!рних ко::1с|й за останн|
роки' ро3[пирен'ня [х функш|й, як1 випл]]вають з сучасних за!вда][{ь
ро3витку арх!вно! справи' вимагають, на на1]] пог,'1яд, розроблення нового типового поло)кення.
Р||( арх1вного в|дд1лу &1икопа|всьр'ого об.:виконкому складаеть_
ся з дев'яти чолов|к_ голови (:иректора об.тдер:карх|ву), 3аступника
голови (нанальника в1дд1лу об;.:еэ:хаэх|в.,_), в1дпов|дальн'ого еекретаря (старц:ого 1нспектора арх!вно;о в1::{.т1_), ч;тен1в впк
- наукових
сп|вроб1тник!в об":]ео;*<аэх]з.'', 1нс-ехтээа арх1вного в|дд!лу,
началь_
ника госпро3рахунково! гру:;т, зав{.]гючого }1икола1вським м|ськдерх<арх|вом. 9к експеэт;: .]о е{._1а_]г 511( зхо.]ять спец!ал{сти р|зних галу_
зей наро.:ного госпо-]'аэст3а | х','.тьт','р:т. |1е
канцеляр1ею
- зав1дуютий
! юрисконс1'льт об.:в:т{о]{;о\:!-. заст]']н!тк директора
3аводу |мен{ 61 комуна|ра' 3аступн!1к!т нача.:ь::;:к!в'т._:т3аз.т!нь культури 1 с|ль'ського господар'ства' зав{д\'юч! об;тасн;:::тт з_:::._та::;т народно| осв|ти | охорони здоров'я, головнртт} б1.хга;ттер об._тас:эго ф!нансового в!дд1лу, за,ступник
начальни'ка об,тстатуправ._т]ння. заз!-:т'ючт;Ёт об'еднаним арх|в,ом об_
ла,сно! рали профсп]а:1Ф(. |{1 експерт;!. як :рав]]':1о. не беру16 без:посереА_
ньо! уна'ст| в зас1даннях Б|{1( 1 в рэзг"-тя:1 от:тс!в. але залучаються до
роботи ком|с!| як консультант].1 пэ!! розз'язанн] птттань в1дбору АФк5лмент1в на дер}кавне збе,р1гання.
Фбов'язки м!х< кер1вниками | ч.:ена:т:т Б|11( розпод!ляють,ся у ,такий
спос|,б. |олова ком1'с|] плануе роботт- Р|1(, орг}н]зовт'е вивчення | об_
говорення науково-методичних питань ко\1п.:1ект\.ван!{я, експертизи ц|н_
ност| документ|в та 'орга,н1зац1! д|.:оводства. Б1н тако)к контролюе
як|сть ро3гляду опис|в членами Р|!1(, пер!одично особисто знайоми,ться з о]писами найвах<лив|ц.тих фонл1в. [олова Б|11( контро"цюе як!сть
ведення обл|ково_дов1дково! документац1{ ! д{ловодства впк, бере
учаеть 'в ро3,под!л! завдань ,м1х< членами ком1с!!. Ба випадок,в1дсутно_
ст! голови вказану вище роботу виконуе його заступник.
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; _!:_:::а.:ьний секретар готуе зас|дання ком|с|!,
розв'язуе

питан_

Ёпк,

ч}ш ]ш!: н::д':пв!еть передав! опис|в на ро3гляд член|в
п6годх<уе з
,т1ьш|:ф1':с ::хд]е1] день 1 час || пр,оведенйя.
веде ,ро"окол зас1дан"я,

Б|н

;::дш$т:тге Ё33т!о;]ь 3а. строками повторного ро3гляду опис!в та |нпдих
:пш*ч1 ьт_з. ве.]е обл1ково_дов1дкову документац1ю ком1с1]'
-:-;:=: Б|{( (вони х< ! експерти) оеруть участь
у розгляд! на Б|{|(

3$*Б[': :::_::о3о-методичного характеру' опи'с|в, номенклатур справ' ак*1 ::]._;!ення докумонт1в. 5 ро3глядуваних питань члени Р|{( роб_
-* д :: -: -'Ё^и.
_ " =.:-\! 1з основ.них..
_принцип|в в орган!зац1| роботи Б||1( е спе_
!;;: : : --.: обов'язк1в тт
член{в за галу3евими ,еиетемами. Бсього
18 таких €!1:€!€й.
11Ф]1 !!]:3 ]
Ёа ко>кно,го члена Р||1( припадае три_
; $*: :-{с:е}{. 1ака епец|ал!з-ац|я ;9!|:!}18,€ глибтшому вивченню складу
ш:ш--'ш=:::з орган|зац|й | я.к!,сному розглядов! опйс1в. Арх|вним пЁа'_
*1]|]

с'з ; |1-:!!.

як|

впертпе

вв|йтшли

до

складу

впк,

опочатку

даються

*Ё ::::':я-] описи орган|зац!й, в яких в|дбтр документ1в на дер)кавне
:п:е:..::=:я не в1дзначаеться великою складн|ет:6 ('наприклад' описи
л,::-;:_:*_:з.| р.адгосп|в).8 м!ру набуття досв!ду тм доручаеться
ро3_
':;" :-ас!в б!льш складних фонл!в.
-]:к':иве 3начення в робот! Б|[1( мае планування' яке повинт{о
}];1''--_-1ати

]]

завдання,

{_щ:.']е](т,у-вання

що

,стоять

! експертизи

перед_арх|вними

установами

у

спра-

ц1нност| локумент|й. 3аходи, що пла_
*_т::::"т, Ё|11(, знаходять свос в|добрах<ення
спец1альнойу
] ':_]] :.тану арх|вного в1дд1лу облБиконкому. 9к правило'- в розл!л1
плани

у

!!;ыг:ф:;:ються так| 'питання' як анал1з комплектування дер)кавних ар] ] :' _'_']чнення дх(ерел компл-ектування' ме-годика в|дбору докумен_
*:
=: .]ер}кавне збер!гання. Ёа зас|дання Б|1( плануеться розгляд
:{в::::.]ча;;х пос|бник|в, типових | прим1рних номенкл)тур справ' а
-:;:Б Ёо\!ечклатур справ пров1дних орган|зац|й, зв!т1в гот|в Р}( ! за_
т : '1:;:1_{ м]ськими__| районними дер}{авними арх|вами, проведення
1 ::.] зас!дань впк у районах о_!ц19т1 1 сем1на$|в дл"'.ол}в в( ор*:..:-::], Фсновним видом
ро6оти 8||( е ро3гляд опис|в, акт{в на з"й_
.]окт'хтент1в 3! 'отроком збер|гання йонад 10 рок|,в 1 з пом!ткою
ч_::
{:__-'".. а тако)к на 31{ищення документ{в м|ських |
районних дер:
а :::_-.; арх1в1в. _|[лану-еть,ся ро3гляд питань ,п'ро прий,ой на дерх<агвне
:';:: -::ня фонл|в ,о,собового '{поход}кення' а :тако_>к к!нофотофонодо_
;-:

=::з'

3:с::ання Б|1( пров,одя'ться дв!н| на м|сяць | тривають не ,б|льтпе
_':::- ]]'.1}1".
.8^ ух{е- 3а]3.}1ачало,сь' пита,ння методичного характору е
::-:;}{:| ,з найвах<лив!тп-11, щ-о ро3глядаються на Б|{(. 3а останн!'три
: 1. ] :1 зас]даннях Б|11( обговор-ювали|сь-]п1дсумки ком|плектування
,''. -;_;:]зського облдер>карх|ву в 1971
- 1975 рЁ., в1дбору локумент|в

.::::-яцих орган|зац1й у фондах п|дв!дом,чих Брган1за!ц[а миколатв::_.:] :1':аст1; питання в3аемо3в'язку | наступнос61 дов1дкового апара- :::;;авни1 | в1домчих арх1в1в; порядок вклю,чення в описи справ
: ::_,,:.':,гэ збер!гання документ-1в з особового складу тощо. |1раш!вни, ' 1-::;р;карх1ву члет{и
.впк - проа1{ал!зували комплектування ар1 :. ;.з.]а}1и районнгтх
| с1ль'ських
орган!заш1й. Ёа основ1 наявних да! ' :. :стор1! райопних орган|:зац1й 1 ,за допо:могою дов!дника 3 |стор1{
;': :.:_стэат!.{вно-територ|альних зм!н на ?!1икола!вщин1 вдалось виявити
л'::-::.:е здан1 до о6ла'сного арх|ву. }х<е в>киваються 3аход}.т для 3а"т: _.:]31 3{ повноц1нно'го фондового ,€[(,/|?А}
арх|ву в{дпов!дно до
: {*:|]:--з]го
. перел1ку.зРсу-тн!х фонд1в.
]: зас!]аннях Б|1( обговорюва]!\1'ся ! затверл,>к)|валися методкнн!
_:,: 1:;:.:,: :тРо порядок оформлення
опис!в в|дпов!дно до о'сно|вних по]
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ло'(ень с,цсд, прим1рн1 номенклатури справ |профсп1лкових оргаш!зац!й, а тако)к р-озглядалися питання про в1дб!р на дерх<авне збс!р|гання
документ!в районних. !'станов культури, м|ських 1 районних прокуратур
| про маш:инопис1{е офор:тт,тення опис!в т0що.

|1евне м!сце в робот1 Р|{1( займае вивчення д)керел комплектуван_

ня обласного, м!ськ:тх ! районних дер)кавних арх1Б|в, внеоення-зм1н
! утоннень до сп:тск|в },9 1 1 & :. ц" робота зд]йснюеться систематич_
9о' аде особлттво у вел]1ко}у1у о,б'ся;з| во}1а була проведе1{а в 1977 р.
||рац!вники арх]вного в1дд1лу 1 обллерх<арх!ву вивчйли документи ш оЁ_
ган1зац!й, як1 виклт;кали сумн1в 3 точки зору внесення ]х до списйу
1 чи м 2. 1 оозз'я3а;]1] 1питання шро в!днесёйня орган1зац|й до в|'дпо'в!дних сп;:с;;з ;3\{т._тектування арх{в!в. 9лени Б[{( по ко>кн|й |з цих

!х[э

орган!заш1й ск.'1али дов]дки.

.- 9дн{сю :з фортт 3в'я3ку Б|{( з експертни}ги ком!с|ями орган!зац1и' кр1]'{ 1:е]!о.];]чного 3асл,х-ову-вання !х представник|в, € проведення
нара.]. 1 се:':,::ар1з
1ак,
1977
1978 рр. 6ултл про|о']1в
веден!
Б(
го'т1з
пров|дних
орган|зац|й,
обласних
на я,ких чле_
-наээ:;:
ни Ё|](
з;:ст!:1!]._1]1 з допов!дями
.про ведення д|,:оводства, в|дб!р !о-

вк.

у

;

| порядок роботи експертних кой1с|й]еяа1 :':етз.]ичн! та орган1зац!йн1 питання розглядаються на роз1шиРени;! зас!-:а::;ях, Ё|](. Ёа початку року провадиться зас!дання впк'
3ае;]1_хоз\'€ться .]опов!ць голови Б||( про п]дсумки ро'боти ком1с1! за
\1]1н\-.-]]:]=: :1;. }' .:опов1д!- | п|д нас !т обговорення анал|зуеть,ся ,ста.}*
по в1{бо^ру документ|'в на лёрх<авне збер{га]нйя 1;[:
робот:: :
!]1(. 1ак. 1'1976 р. на розгпирен0му зас1да'нн! ком!с|], *й'_
яльн:сть -!;-ае1
му вз-я.:]1 \1а.:ь зав1дуюн! районни,ш:и | м]ськими дер}кавними арх!ва"
"
п:и, б','':.: ;]}б:]зо'ено ]1итання <|!ро усунення недол|}!в
у склад1нн! |
офор:,:.;;:-.н- з..:е!в>>. 1ак1 зас1дання е до,брою 1пколою для тих'
у ко_
го :::]'1 а. -:;]|]31 ЁБ9!о досв{ду ро'боти.
г\___]-_^
^д^-_
з ефективних
форм роботи Б[|( е ви]зн1 зас|дання трива_
. (-,:_:..ю'
,з:;1.{
.ва дн!,
"т]стю
..протящм яких членам Ё|{( вдаеться поб}ватш
в ря:,:;:а::_заш1;!
району. |1ри цьому звертаетьея увага на 3агаль_
ниЁт
.ста:: э-.б:;:т 3 експертиви- ц1нност] документ!в, вивнаеться повн.ота фэ:.:''_.
:|становка д!л,оводства, Ро,3глядаеться опис' якщо його
пре-]с.аз'];_:о. 0.1ночасно уточнюеться'номенклатура,с,,р|в | датотыся
к}-}1ент]з :{а ]е_:|х(авне збер!гання

|]]]Ёт;:1;;ъ';щЁЁ#Ёъ'#.&ж';;':"';'нж'';,*,"*'"*}''

запрош]_ються г0.1ов1{ 81( 1 в|дпов1дальн| 5а !рх1в оооби не ли|ше тих
ор-ган1за;,:;}. с|:]:1еи як!{х розглядаються' але й вс!х
районних орган1за_
т1{й, а ]?;; }:.};к'_;]:зэст]
1 с!льських. [к шравило, в робот! '^ойй

беруть -\ча.сть сеа!етар - райвиконкому або з1в;дую1и* загальним

в1д_

д]лоь:. 3ас!:ачня починаёться з обгойорен1тя с'аЁу роботи 3 експерти_
зи ц]нност1 -зо;''':':е:т]в у район|. 3 доп6в1дд. ,, йю тему вистушае 3ав|дуюнит} раЁх:еэ:ка?х{вой. Б обговоренн! допов!д|' беруть
участь пред_
ставники орга:^заш::?. а по'т|м
.ухвалюеться р|п:ення.'Ё ньому даеться

оц{нка робот;: з експертизи ц|нност! докумёнт!в | стану д;.'[оЁЁ1ства,
а такох.( конкретн1 пропозиц1? щодо усунення наявних недол|к;в. ок_
ремим пункто\1 оц{нюються описи . Ёаг!рик!нц| зас1дання голова Б|{1(
або його 3аст}|пник з]1стгпае з допов|ддю про методику
роботи
б'ру до*у"ент{в на дер)кавне збер1гання, ,скЁаданн" !
"й]
' опис1в.

'ф'р"'.ння

Аосв|д пока3у€, що проведення ви]зних зас|дань Б||1(- сприяе по_
л!птпенню. арх1вно| спра"'' в районац 3ростанню авторитету
арх|в!в, п1двищенню в!дпов|:а.тьност| прац|вник1в орган:зай;#р'йдер*_
..'с'''
арх|в1в ! ведення д!.:тово.]ства, Бе.тику користь дають вони { членам
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'_ ;. -.-- ]:;;^ь }{о)клив'сть пРактично ознайомитись 13 складом !
]|:-_:,з районних ! :ч1]ьських орган;3ац{й.
у: ';: | .: ::;+;;;ивих завдань Б|!( е розгляд опис!в документ|в ор_
- ]:_.

,,':_. ". .:::]1х }'досконалених опис|в
' : : :=:.-.:ь:\:\' на кох([!ому 3ас|данн|

::

документ1в дер}кавних ар-

до 50

3атверд>ку€ться

:-_---,:}-}9 справ.
: =..'' ,-::ат\ багатор|нно| практики у йикола!вському

]]

опи-

об,тдер>кар.

-]; ":-.]:::: -€з:ни порядок проход)кення опис1в 1 метод|{ка !х ро3гля_ :--.,.:;:]. ']]]1с}'вання документ|в в о,бласних, районних { ё],.тБ8Б1([х
.
|'] . ].__:.,- з:11'тснюеться' в основному' силами госпрозрах5'нково| гру1 ]|' :--.,:.:. ] то}1у числ1 ! з м1ськрайлчр>карх1в|в' направляються в
:. - : -.::-',,- анал!зуються. Ёеяк|сно складен| опи'си повертаються на
|' '
];

' :-]-::_1:-.*_. |н:ш1
"'_:

'-.:,

розгляд впк. Фрган|зац!!, як|
- на направляю'ть
о!писи
безпосерелньо

саплост!йно

'.],эк).менти'

:- . :.::_,:'" об.цвиконкому.
'._

до

ар-

.--. !|1(, як1 р'о.3глядають описи отбласних орган!зац1й, вихо_
:: ..:--:. 3аздалег|дь вивчив1]|и опис. |1ри визначенн| якост| опи". :.:_':] присутн|й науковий прац!вник

.'

:_ .-:- ]:]]{-1};вання,

го'спро3рахунково! групи,

справ 1 як!стю науково-техн!чно-

формуван1{ям
. -: :-' }-:':;ня документ|в. 1з район|в описи надходять 3 висновками
., _ .'...,,.1- э2йАер>карх1вами. |[ри розгляд| !х на зас1данн! 8|11{ зав.: .. :' '- -:-:ь ;1рис}лтн! гол,ова Б( орга:н|зац!|, якут-й е допов|дачем' а
'
'._- ^---]э_ прац!вник го'сп:Ро,3Рахун,ково1 групи' яку|и провадив
].':_]з;!1{
-.-'::._::{я документ|в; сп|вдопов|дан'ем виступае член Ё||(. } сп!р_
]| ]_]: ::{ р!шення ухвалюеться 1шлях'ом голосування.
опис]в 3вертаеться на повноту
' '- -. .-за \'вага при
-

-'

|

-

розгляд|
-_ ..з Ё"с"ачае до'кумент1в'
то Р||1( йро,'*уе провести

|'

фон_

}оз-

:-:.:-](\' |х повторного невиявлення ,сл|д подати акт ро3сл]дуван": '.-::_ ;;естач! оправ, а винних в цьому при,тягти до в1дпов1даль.

'::,-,:::а; ро3гляду опису член Б|{}(
,'":

! ]]1

тв!дбивае

у висновку'

складе-

::|н.]\/вання' як!сть науково-техн!чного опрацювання доку_

,,.- ] -]:._а:ання 1 оформлення опис1в. |!ри цьому вка3уються кон.:=-:.::ки, даються посилання на номери справ опису. Б к|нц!
: ]!-', ;,:ен Б[|1( висловлюе думку пр6 мох<ли'в|сть затверд)кення
. ' : : .: _:; зедення д|ловодства Р|!( в{добра>кено в розроблен|й
. ,: ;*-. !] -;,с::, що 1{адходять до арх1вного в|дд1лу, рееструються 'се-

:_ ._::!;:' в спец|альному >курнал|. [1от1м описи передаються
-__] -:'-.э'Ё:'],{}' секретарев1 Р|1(, який 3аводить на ко:кний з них
:] :_' : ]::]''' }.аэтк\'' де е так| графи: дата надход>кення' найменування
" _ - -- . :?зза документа' що над!й:пов( 'опис, номенклатура справ'
, - : - ::: ::::.;:{я документ|в), роки, к1льк|сть справ' пр|зви,ще експер_
---: --.:];ання ним опису. |1!сля зас{дання ком!'с|| в картш1 за_
] ; ,:"- -:-: _ 2!'с:+( графи: дата повернення опису експертом' дата | но" _: _: _:':..'._. характер
пр.и в!дправц| опис|в. секретарем
.'' :: -. _ ..::_.'т''_ в картш1.р!тпе-ння.
робиться в1дм|тка про дату в|дправлення.
1|:-; . :-::.::..ен! 1_Авох картотеках: в одн1й 3 них-на 3атвер':>кен|
] _ . :: ..;] _ на незатверА;кен|. |1|сля повторно|о розгляду опису
1 .' .
: : -::_ *,зе^{Ё9 картка переноситься 3 одн1€1 картотеки до 1н.;]: _' ::]:-.1 .1 : с:;]си' що над1и1шли в1д м1'ськраидерх(арх1в1в' система-; 1'-::: : .:а::отеках 3а алфав|том район!в, а всередин1 розл1л!в--];

мАтвР1^ли РвспуБл 1кАнсБ(от нАРАди_свм]нАРу
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3а датами 3атверд}{(ення опис]в на зас1::аннях 0||1( (Аля затверд)кених
опис1в) або за датами ро3гляду опис]в (А,:я шезатвердх{ених-опис|в)"
3авдяки так!й картотец! ми маемо :то;.;<.тив|сть контролювати рух о[1ис|в | нав'одити необх]дн| дов|дк::. Ф::т:с;т та 1нгш{ документи передаються членам Б|-|( в м1ру |х на-]\з:;кення, а;1е не мен]'пе' н|>к за ти)кдень до зас|дання.
Результати обговорення ::]1тань на зас1:аннях Р[11( оформляються лротоколом. Ёезатвер:х'е;;. с):::;;! :о3з:]таються орган!зац1ям чи
м1ськрайдерл<арх!ва:: оазэ],: з з::::::с;ою 1з протоколу { коп|ею висновку.
Ёа затверА]кен;!:; с:;:са.1' ста:;:ться в;:.оз]:нртй штамп Ё|{( 1 при.
поверненн| оп}1с\' в::..::];-_: .; -: -::.о.:\' не направ;1яеться. |1ерш:ий прим|рник опис}: об;ас.:,:, ::_::_'з:''.; яы ;;онтро._]ьни!:т передаеться до о6л-

- : ::;: .а::|;;ся.
эсб,т:: Ё]|.' . .::;'],:1' п1с.тя кох<ного

дерх<арх!ву, 1нш1

1(р|:: ;';а:тэтс;:. :__-:з_-а,:ьн;:т] секретар ком1с1! веде )курнал,по_

т<азник:в

зас!дання 3аписуе наро-

стаюч!]}! -::;',':':;.-].: ]_.._:;..':ь э]3г;ян\'т!1х опис]в (окремо на докумен_
ти пост11'::::. _ ::;:з:._:_: з5:::гання, а тако)к з особ,ового складу);
к1,:ь:;:сть .;.]' .]э..-.{-{';.!:.,_,:-_:,;_з об.;асних, пл!ських, районних, с1льських
'
орган13а:;'^'!'
а . !;;-:+: :__-.::::. -]е.]став"1ених дерх(авними арх|вами;
.,: -. ,.1^-.
к1.1ьк1ст: рог;::_,':.1_{ ::,:_: .2 зн]1щення документ|в; н,оменклатуР
справ. |1р:: сьэ:':',' :':---:;а:--::_].: -. ,;]':':кохл 3азначаеться не т!льки к1.т|Ёк1сть оп;.:с]в' а._1е;1 ;.:;._- :."_::;.::11_(.]'о них справ. )курнал показник!в

роботи Б[( :ас -\,::;{.]_-:_:;: ]1:.]: зс1 необх]дн! п;дс]'йован| дан1 для
анал!зу роботи Ёп1(; ]_{'-.:_:.:-_:-::.;.: з:о зв]т:, про !! роботу.
Р{априк!нш1 с":|: заз:{а;_:_.|. _": ;:я.:ьз1сть Б[11( була 6 б!льш: пл!д_
ною' якщо б на !! зас]-а:_-.ч;а--_:::3 в;1н0с!1.-т}1сь питання' шов'язан| з
комплектуванням ! експе;:;;з:.:э :_..;.;-;т^ -]ок:'мент]в, б|льше подавалось на ро3гляд ко:д1с1] }!е]::;::_:::_\ ':с.бн;тк1в, прим1'рних | типових
н,ом.елклатур !щ-1в. Багато тр=(с. з:',1.:т;: 1 :;я п1двйення квал|ф1кац|! член1в Р|1](, поси,'1ення 1;с;:::._}э з: з1:{онанням ухвалених р|1пень.

!,от|лося б зупинитись на .]'ея,;::: ..:_::---;:_\.

А}мку,

вах(ливе

3начення

для

по.:_-ге:]::.1

.ч:]ст.

ят<1

мають' на

ко::п,,тектування

на|шу
дер-

що е головною 11етсю з э]бэ:. екслертн6_перев1рнйх
з пост.;]н;:з: :-;::,::,: :ок3-:,!ент|в
'!.щ'да,но фонди б-ули.розпод|д.ч| на три кате;;:;: 3а.';е;-1;но }'д
тх
".ра*"еру
документно? 1нформаш!]. ц. забезпеч].;8 !,:ф:333;ц1{:ований_
п!дх[д до
при с-г!воренн1 ! вдосконаленн1 на] }:э33_.]]з._:,кового апарату' 3а.
ф'"д|"
без,печенн|- збере>кення документ!в та !н._.1,:я"-тьн.сть арх1в1в стЁла'ц|леспрямован!ш]ою 1 пл1дн1тпою. Але такиЁт :::феэе."тп;йований, п!дх!д до
документ!в повинен починатись' на на1п\, -]'}-}:к]', :]е в дерх{авному арх|в1, а в орган1зац!ях, де формуються :гайбт'тн] арх{вн1 ф'"д".
Б1домо, що документи орган!зац]й, вк.'1юче;1]х до списку }т[э 1, мають р!зний р1вень 1нформаш|! 1р1зну на\-коз\'{ практинну ц1нн|сть"
Бстановлення категор1й для орган!заш|й спр;1я.1о б пол!пгпенню якост!
упорядкування |х дохумент!в' комплектування .]е')кавних арх|в|в. 1ак,
орган1заш||, в|днесен1 Ао' пертпо| категор|!, сл{д б5_д9 б част{гше контро_
лювати. } ц| орган!зац1! треба в пер1пу чергу напр авлят|4 прац!вний!в'
госпро3рахункового п!дрозд!лу' Фписи !х фон:1в повинн1 мати в!дпо_
в!дний науково-дов!дко,вий апарат (зокрема, пока>кчикй); номенклату_
ри справ орган{зац!й пер-тшо! -категор|! треба було б обов'язково розглядати на зас1даннях 8||1(. 1, нареш:т|, фонли орган|заш1й пертшо! 'ка_
тегор1! повинн| надходити на дер)кавне збер1гання в пер!пу нёргу. |{е
х{авни,\ арх!в|в,
ком|с1й.

!

дерх<авних арх!вах

нАРАди_св,;!1!нАРу

,3ш

не мають великого 3апасу
.

-'

в!льнош

_ ::.;: '''. необх]дн|сть пер1шо,че:ргового
упо!я[кування ! зда*
: .1 :: |гання найц!нн|:::р:х фонд|в. [1роте т]а пр актиц{ це

_'_.

-' х,;тьк|сть орган|зац!й, як! описа.;1и док-'менттт пост1й;<],тьк]сть сйрав, що збер!гаються }, в1.:охлч;;:: арх{вах
!.' - -::. :..Ё:.:;;? етрок, ,повин,н! 'враховуватись 3а категор{ями. [е,
:-:']1ят}!ме пол]птшенню якост1 ко1м]г{лектування' стимулюва_:.:.-":;'1ований п1дх|д в робот1 з в1домчими арх!вами.
1 .. - _ _. ;,]1;п''1ектування негативцо позначаеться в!дсутн1сть н!т'
_:: -..
-:;:бору на дер)!(авне збер!гання к|ноф'отофонодокумент|в
:.'.'. -:эбового поход)кення. Бимагае ро3в'я3ання' на,на1:]у дум:.:..'.=- комплектування обласних арх1в|в фондам-и колгосп!в.
.:: ].:з;ати доц|льним ! приймання на дер}кавне збер1гання до: -::'э1]нн!!х профсп1л'кових орган|зац|й в]д ус!х установ списку
-. ". .а багато |ттп:их питань чекають свого ро3в'я3ання.
*:,

,:-' :::-7-' :

ш. с.

лю,дковськи%

РоБотА Ёпк цдАмлм уРсР по оРгАн!зАц|1
жоА{плгктувАння АРх|ву-музЁ]о докумЁнтАми
осоБового походжЁння

: ---.--но до плану ро3витку арх1вно{ справи в }кра!нськ!й Р€Р
--'
-.980 рр. дер>кавн1 арх{ви з пост!йниш1 складом докуш:ент|в
_ ::;е}1атич}]о комплектуватися документами особового поход_
:

: знаменуе собою при!!циг1ово новий, вищий етап у створенн!
-..:'1 .1)керельно| бази з |стор1[ ооц1ал!стичного суоп1льства.

_::1трального дер)кав1{ого арх1ву-му3ею л1тератури 1 мистецт_
: -,.;!_менти особового походх(ення надходять на дерх{авне збе:::::е!татично. 8еликий обсяг роботи щодо ?х в|дбору зд{йснюе
:_'- -_:1др|гът:я
т1г\т1я|с!я
-.--_-еэев|рна
оргаколег|альним ппгя*
(впк), тттп
вищим кп_пРг{я"шьнт,тм
ком!с1я 1рпк\
тцФ ё€ Б1итттиъ/т
: },1\'3ею у вир{гшенн{ науков0-методр1чних 1]итань к0мплекту:; : *=рт у13у1 ц1нност!, обл|ку та фондування документ!в. }(,ом!с!я
!нау1!0б0]у!у
!! мистецьш1у1с[сц!)_
11Риба'|'них
ос;б ц!нн!
зак}-повувати у
с}с!0
: ]:::- :ак\'1|0вувати
ц|нн| у
у !науковому
у приватних
вид1ляються
слец!альн1
(для
тй
. -..: -пенн! до,кументи
цього

.

_

!\ мак]'
мають дорадчий характер { статоть обов'язковими
*я Ё]'
впк
1{АА}1/{м уРсР, а тако}к для устап;
_.]\-кт)'рних
:.]'.кт\'рних п|дрозд!л!в
|х директором. 3ас1дання ком!_
п!сля
затвердх(ення
::',н:зац1й
::
,'н':зац|й
'
: .::]|ться ра3 на м|сяць.
_'.: 1 секретар ком|с!1 доручають 11 членам письмово ви1(ласти
'
: '_:.',' 3 приводу готовност! до обговоре!1ня кох(ного питання. €л!ц
:_-'']]:, цо голова | секретар ком1'с1] такох( ро3глядають кох<ний
::- ]]зн!стю, тому на зас|даннях впк в|дбуваеться всеб1чний
: -- " ',:::с|ока оц!нка поданих на 3атвердх(ення матер!а.п{в. Бр:ко-'- ; уають 3могу заздалег!дь ознайомитися з 3ауважен-] ,:_.';]'т1т недол1ки. 1аким чином' на розгляд Р|11( виносяться
:- ::::е:{а,ци' попередня думка щодо затверд)кення яких е по3и_

_;

":

*

