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40 оБм|н досв[до.|!ь

Бс| 78 орган1зац|й списку }:[э 1 мають затвердх(ен! 1 погод>*<ен1 з
м1ським арх|вом номенклатури справ' |нструкш1? по д!ловодству; завер-
1цецо впРовад)кення в д{ловодство установ, орган|заш1й ! п|дприеметв
ос*{овних полох(ень €дино! дерх<авно! системи д|ловодства, стандарт|в
на ор'ган!зац|йно_розпорядчу документац{ю; документи упорядкова'п1 по
1976-1978 рр. включно. до м|ського дер}|(авного арх!ву щор1тно над-
ходить на дерх(авне збер1га'ння 2000 €|]!а;Б при план{ 1400, каталог ар-
х1ву нал|нуе 19 000 карток' арх|в пров1в експертизу ш|нност1 | передав
фондоутворювачам 2,5 т*тс. справ установ списку ш 2. у 1976 р. дер)к-
арх!в 1(озельщенського району одерх(ав нове прим|щенпя, арх1восхо-
вище обладнапо металевими стелажами' в ньому встановлено охоронну
! протипох<ех(ну сигнал!зац!!. 1з 60 орган|зац|й та установ списку !',!! 1

упорядкували сво1 документи по 1977 р._ 24 орган1зац1|, по 1976 р. -,18. Фписи на документи 3атвердхсен| Б|11( арх!вного в|дд|лу |1олтавсь-
кого-облвиконкому. |1ол1п:::ився стан арх!вно! справи 1 в |нтцих районах.

9лен;г науково_метод*лнно! ради проводять велику орган|заторську
роботу: беруть участь у п|дготовц! питань на зас|дання' у перев|рш1 ро-
богтт в|домних арх|в|в ! стану д1ловодства на п|дприемствах м|ста ! ра-
йон1в, у комплектуванн1 дерх<авних арх|в!в документами. Ёа юв1лейно-
му зас|данн! ради, присвяченому 60-р!втю арх1вно| справи в €Р€Р, з
допов|ддю на тему <Арх!вн! документи як дх(ерело створення |стор||
м!ста, району> виступив кандидат 1сторитних наук' викладан ф!л!алу
)(арк!вського пол1техн|чного,1нституту' член ради .[1. 1. €вселевський.
9лени ради арх!в!сти А. Ё. 1ваненко, 1. €. Баля, Р. €. .|11вхшиць вико-
нали велику роботу по збору особових фонд|в, розробленлю методич-
них пос|бник|в.

6тв,орення зонально] науково-методично! ради при }(ременнушькому
м|ському дерх(авному арх|в1 е ,новою формою координац1? роботи фупи
арх|внтх установ' що сприяе обм1ну досв1дом, дае моя(лив|сть б1льгш:
повно 1 правильно вир1тшувати проблеми даль1шого розвитку арх|вно!"
справи в рег!он1.

л. н. ]1]А'Бл!й'
зав!ду+она фел+еннуцьки:тм

м|ськи,м деря{авним арх|вол*

з досв!ду РоБоти оБ'еднАного в|домчого АРх|ву
миколАтвського оБлАсного упРАвл|ння

с|льського господАРствА

Арх1в було створетто в к1нц| |972 р. на п!дстав| розпорядх<ення обл-
виконкому; цьому передувала велика робота по вивченню складу, зм!с_
ту документ|в установ 1 орган|зац|й 'системи с!льського госп,одарства.
,1еллер до'складу'"об'еднаного арх|ву входять докумонти 19 устаттов, п|д-
в1домчих обласному управл|н:*ю с!льського посподарства. 3 них _ 1ь
установ списку )т[е 1.'--_7-,р![й;_'',б.р1!'.',." 12396 справ' у тоиу числ| 2598 - пост!й-
ногю збер|ган,ня 3а 1969----11977 рр. ! 8649 справ з осо6ового ск'|аду за
1944_1976 Р!.;-справи розм|ше-но у двох арх!восховищах загальнок}
площею 26 м2..{,окумепти з особового складу 3находяться в окремому
сховищ1. €ховища обладпан1 металевими стела1!(ами загальною довх(и-
:тою 150 1погонт1их мещ!в. 1емпературно-волог1сний рех<им контролюегь-
ся"психрометрами' е протипох(е:кний щит ! вог:легасник. .[1окуйе::ти шо-'
ст1йного збер|гання розм!щшл1 вертикально, особи,ст1 справ|! 3акартоно*
ван!.



оБм|н досв1Аом

Фбл|к документ!в об'еднаного арх|ву ведетьея по фонддх 1 справах.
ЁЁ кох<ний фонд заведено справу' складено арку:п| фонд1в, паспорт ар-
х|ву, список фонд|в 1 книгу надходх{ення фонд!в ло арх1ву. 3|д устапов
списку |!,!! 2 арх1в приймае документи з особового складу | р!нн1 зв|ти.
1(омплетстування арх1ву безпосередньо пов'язане [з ступенем впорядко-
ваност] документ|в у п!дв1домчих установах. 3 метою !11ир1шого залучен-
ня прац|вник1в установ до впорядкування документ!в арх!в!сти разом
з кийи займаються безпосередньо в установах в|дбором документ|в,
п1д:шивко:о, оформленням справ' складанням опис1в. 3а с1м рок1в !сну-
ва11ня арх!ву його прац|вники п!дтцили' взял|' у пал1туру 3674 справи по_
ст|йного збер!гання | 2932 справи з особового складу, у 10 установах
документ!{. впорядковано по |976-1977 Рр. 3а останн! роки об'еднанпй
арх!в прийняв в|д проф|льних установ 3794 справи пост|йного збер1ган-
н| л эьтт справ з осо6ового складу. Ао обласного дер}(авного арх!ву
на дерх(авне_збер1гання передано 1500 справ пост!йного збер|гання за
1944-1968 рр.

3ас|данпя екс{пертЁих ком|с|й установ про'водяться на м!сцях у г]е_

р!од впорядкувант'я документ!в; таким чином ц1ею ро6отою займають-
ся спец|ал|сти, як! добре 3нають обставини | особливост| утворення до_
кумент1в.- 

Бахсливого значення арх!в!сти надають зд1йсненню контролю 3а ста_
ном арх|вно! с.прав.и у п1дв|домчих установах та орган!зац|ях, 3а пол|п_
1||енням орган!зац|! д{ловодства на основ| впровадх<ення основних по-
ложень сдсд. ||раш|вници арх|ву над!слали п!дв1домчим установам
типову 1нструкц!ю з д1ловодства 1 типове полох<ення про експертну
ком!с1ю.

$к1сно складена номенклатура справ 3начно п1дви:цуе 1нформатив-
н1сть арх|вного фонду установи | вабезпенуе схоронн!сть найц1нн11цих

його документ1в. Б установах.|з усталепою стРуктурою лег[пе скласти
номенклат}Р}, а у новоорган!зованих м!х<колгоспних 1 м|х<господар-
ських установах' таку!х' як м1х<колгоспний в!дд|л комб!кормово! промис'
й'ББ"'1, <<Ф блм 1йколгоспптахопром>' <Ф бдколгоспх(ивпром>, <6 блсорт_

нас!нпром, та 1н:цих _ набагато складн1ц:е. Б!дсутн!сть в1дом+ого пе_

оел[ку 3 .'€1!€1€1у1| установ 'с!льського госг{одар'ства 3,}{ачно ускладнюе ц}о

}оооту, а типовий перел!к не передбачае специф!ки документ!в системи
ё|льського господарства.

.[,окументи арх!ву 1ш_ироко використовуються . у народногосподар_
ськйх 1 !хаукових ц1лйх. Ёад ними працюють пр_ац1вники Фдеського.про_
ектного |нституту',<}крп!вденг|пров?эдгосп>, &икода]вськб! досл1дно!
с!ль,ськогоспод!рсько{'ста'тт,ц1!, йикола]в-съкого ф|л|алу {нституту <}к.р_

"Ёййр'"*'", 
бд.",'о.о, )(ерсонського, 1(римського с|льгооп1нститут|в,

фд*"',''.' {нс'итуту народЁого господар ств а, пр ац!вники }1икола!всько;
то'облплану, об1ф!нв!.1д!лу, !нспекц!] по охорон! природи' 3онально1

х!млаборатор1| та !тттпих установ.
у :э?з-:9т9 рр. 1з с'ховища видано для викоРистання 3650 справ'

дов1дки соц1ально-йравового характеру видатоться трудящим протягом

;;;Б;;},н:! в:д моменту запиту. .]6 час д|яльност! арх!ву було вида'
но 102_ дов|дки з по3итивними в!дпов1дями.'_- 

сй:6}''о!"'"', арх|ву беруть активну участь у 11р_адах' 
сем!начах

поац!внйк1" арх;вн}'х ;ь"й; област1, !ц6 сприяё п!двищенню !х фа'
*'ойй' р!вня. Арх[вниЁ в!дд|л йикола!вського облви'кохлкому подае ар'

х!ву необх!дну методич}!у допомогу.
г. с. гАлд|нА.

зав!дугона о6'еднани'м арх1вош+

',}т1иколв|всьгсо'го о6лупрввл!'ння'с!льського господдРс]т1ва

4х



78 1нФоРмАц1я тА )РФЁ1(А,

(онференц!я арх!в1ст!в

,|}1икола]в. 10 березня 19в0 р. у Аом1
пол|тосв!ти .&1икола!вського обкому кп
}кра!ни в!дбулася обласна конференц|я на
тему: <пр.о забезпечення в3аемозв'язку {

наступност! в робот| дерх(авних ! в!домчих
арх1в!в в питаннях обл!ку, зберех<ення' ор,
ган1зац!] документ!в в д1ловодств!, ]х упо-
рядкування ! в|лбору на дерх(авне збер|-
гання>>' у робот1 яко|'в3яли участь прац|в,-
|т||ки2 в1дпов!дальн{ за в|домч! арх1ви учта_
нов' орган|зац!й ! п!дприемств; всього у
робот| конференц!| в3яли участь \32 чоло_
в1ки.

} допов!д1 зав1дуючого арх!вним в|дд1лом
о,блвикФ}1;кФм}л 1. с. Безд!тного в|дзначало_
|1, т1цо дерх<ав'н! ! в1домч! арх|'ви област!
прид1ляють 3начну увагу 'Б!4,(Ф[&н'ню |{оло_
ц91н: п!о.(,ерх<авний арх1вни{т фонд
сРсР, <<Фсновних правил постановки Ао-
кументально! частини д|ловодства 1 роботи
арх!в1в установ' орган!зац{й { п|дприемств
сРсР>, <<Фсновних поло)кень €дино] дер_
х<авно! системи д!ловоАства>>' вказ!вок,. |й_
струкц!й |о.лтовного арх!вного управл1нняпри Рад1 }1|н1стр!в уРсР, р|гшень 6блви-
конкому в]д 30.05.7в м 2в9 ,,|1ро забез_
печення схоронност1 документ!в, ]х упоряд_
кування ч ,ртчмаяля- 

^на ^4ерцавне збер!-
гання>>, в1д 30.0'5.79 }& 5,3,0..|{ро переви_
дан|ня !н,струкц|{ по д|ловодству в викон_
комах м|сцевих Рад народних депутат!в,
обласних в|дд|лах ! управл|ннях>.

Аопов! дач 3а3начив' 1{о установи' орга_
н|:зац1] ! п1дприе'мства област|. ще не все
зробили для пол|пш-тення орган|зац|] збе_

у переддень вибор1в до Рад випущено
зб!рку статей <€оветь: - власть народ-
ная>>' у п!дготовц! яко] брали участь пра'
ц!вники !(римського облвиконкому' викла'
дан! вуз!в, арх!в1сти.

А 3 с!чня цього року при арх!вному в!д-
д!л! 1(римського облвиконкому почали пра-
цювати однор!чн! заочн! курси п|двищення
д|лово| квал|'ф1кац!| ! теоретичного р!вня
праш|вник1в м1ських 1 районних дер}кавних
арх|в!в 1 госпро3рахункових п!дрозл|л!в"

Розроблено шолох(ен'ня' нав'чальну про-
граму' теми ко}1трольних роб1т, п!дготовле-
г{о список л|тератури, якою необх!дно ко-
ристуватися для п|дготовки Ао зал!к!в, €(-
замен1в, для напйсання контрольних роб|т.
Ав!ч| на р|к _ у кв1тн! 1 вересн| для
слухан|в, будуть прочитан1 лекц|] по р|з-
них темах навчально! програми курс!в.

у арх|вному в!дд1л! ко>кний пертший
понед1лок м!сяця вс| сп!вроб!тники консуль-
тують слухан|в курс!в 3 питань теор!! 1

праЁтики арх!вно[ справи.
А 13 лютого арх|вний в1дд1л (римського

облвиконкому пров1в нараду-сем1нар 3 го-
ловами 1 членами експертних ком|с!й уста-

/}[икола]вщини

рех(ення документ!в, впровадх(ення Фё}1Фвт
них полох<ень €дино] дер)кавно] системи
д!ловодства' ун1ф|каш![ 1 стандартизаш!!
документ|в.' ' 

9час ники конференц!| 3аслух алу\ пов|-
домлення: <<1з досв|ду роботи по орган1за-
ц1! в1лбору | впорядкування документ|в 11Ф-

ст!йного збер!гання в д|ловоАств1 установ>'
<<Бзаемо3в'я3ок ! наступн!сть науково_дов1д-
1{ФБ;9,[Ф апарату,в]домчих | деР>кав,них ар_
х1в1в>>, <<3абезпечення в3аещо3в'язку в ро_
бот! в|домчих | дер>кавних арх!в|в у питан-
нях обл|ку, зберех<ення' .орган1зац!! доку-
мент|в, у д1ловодств1 ! передач| ]х на дер-
х(авне збер!гання)>' <<[нструк]д!я по д!ловоА-
ству '_ ва>кливий зас!б покращення стану
л1ловодства ! арх1вно| справи в установах>'
<<Розроблен| { затверлх<ен! полох{ення 'про
експертну кощ|с!ю | арх1в установи
ва>кливий зас!б покращення арх|вно! спра.
Б11)), <<€истема обл!ку документ|в у в|дом-
чому арх|в1>., <<3абе3печення охорони А9:
т<умент{в у д!ловоАств|>>, <<Фрган|зац|я цент-
рал{зованого збер1гання документ!в в об'ед:
наному арх!в| комб|нату <<&1икола!впров-
бу д''.

н.1 конференц1] 6ули прийнят! !€(Ф}1€!1-
дац!|, виконання яких сприятиме пол|птшен-
ню умов збер1гання | використання арх1в1
них документ|в.

|. с. БЁ3д!тниу',
зав|дугочий арх|в,ни,у1'в|,дд!ло,м
йикола|вського о6лв ико|н,ко,/*у.

нов системи }11н|стерства с1льеького госпо-
да|эства 3 питання вдосконалення роботи по
в|лбору на де.рх(авне збер!гання докуп,1ен_
т1в установ с1льського господар9тва.

А у лютому арх1вний в1дд!л лров!в Ё3!8-
ду-сем!нар. 3 прац|вниками в1дд!л1в кадр!в
пр0мислових об'еднань, фабрик ! завод1в
€!мферополя на тему: .Аокументування
трулово! д!яльност| роб|тник|в 1 слухсбов-
1[!Б, забезпечення сх0ронност| документ|в,
порядок оформлення 1 видач| трудящим
&ов|док соц!ально_правового характеру>.
Ао сем|нару було п1дготовлено виставку
документ|в 3 лен|нсько! тематики.

А у с1чн| 198'0 Р. створено новий 6ак_
ський м!ський державний 

-арх!в. 
|., '

3г!д:но з !<лопотанцям }рх!,вно,го в|дд1_
|!,, йому ,в,ид!лено прим1щеЁня :в 50:кв. 'м',
для зрунност1 роботи арх|ву проведено пе-
репланування прим!шення - вид|лено €[Ф-
вище 1 два каб|нети. 3араз проводиться 1{8.-

п!тальний ремонт' встановлено це!|тральнё
опалення' п1дключен'о вФ:АФп!ов1д, !снуе
.АФ[\:1ФгБ.г|ен|сть про встанов,)т0}1'Ё{ охоро,нно_
;|!РФти:пох<е>кн,о! сигнал1зац|], 3а|мовлено }1е_
талев'| стелах<|.

в АРх!вних устАновАх кРимсько1 оБлАст[


