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|1ертпонергова увага зверталася на протоколи сес!й районних
(м|ських) Рад народних депутат{в та |х виконавчих ком|тет1в, де м|ст||ться |нформац]я про основну д|яльн1сть установи-фондоутворювача.
|1!сля поарку1пного перегляду протокол!в за один р|к сп|вроб|тник, який займаеться каталог|зац|ею, складав каталох<н| картки.
} них 3а3начаеться короткий зм|ст документа' вка3уеться дата, номер
протоколу' в1домост| про його ориг1нальн|сть. }{а однотипн] документи'
як пока3уе практична робота, доц|льно складати зведен| картки.
Решлта справ розробляеться поодинично. Ёа карту такох( виносяться в|домост| про |нформац!ю, що м!ститься в справ|, 3азначаеться
да\а та м|сце под|!; вказуеться назва фонду. 9 зв'язку з тим, що
невдовз! катало>кн1 картки будуть передан| ра3ом з документами' на
як{ вони складен1, до дерх(арх|ву 9ерн!г|всько{ област| та його ф1л!ал!в, вони й оформляються в|дпов1дним чином. 1ак, в картц! вка3уеться той >ке номер фонду, п!д яким даний фонд знаииться в дер)карх!Б! област| чи його ф|л1алах, тобто в тих арх|вах з пост|йним
скдадощ де документи фонду булуть перебувати на пост!йному збер1_
ганн!. Ёе заповнюються графи: |ндекс, рубрика, п!друбрика, назва
арх!ву. [! графи заповнюють в дер>карх!в| област|- чи його ф|л1алах
п|сля прийому .1окумент1в ! карток даного фонду в1д дер}(авних районних та м1ських арх!в!в.
€п1вроб!тники дер}кр6й"|",*ар*!в{в ведуть обл|к тематично ро3_
роблених фонл1в | справ' } ко>кн|й справ|, щ9 пройтпла тематичну
розробку, на аркутп| використання ставиться поз!1ачка <€права
тематично розроблена>' Аналог!чн1 позначки робляться в опису в граф1 . <|[рим|тки>>. Фбл!к тематично] розрюбки в ц|лому _по ко)|(ному
арх|ву ведеться в спец1альному х(урнал1. 3!домост| про к|льк1сть розроблених справ 1 складених карток включаються до зв!т1в арх|ву.
Арх!вний в|дд!л облвиконкому пост|йно тримае на контрол! стан
каталог|зац|| документ|в Рад у районних та м|ських арх!вах' 9 раз|
необх1дност| подае !м допомогу' як методичну' так 1 практичну' тттляхом поп|ирення передового досв|ду роботи !нтпих арх!вних устацов
ц|е| лапки. }сп!тпно ведеться катал'ог1зац|я документ|в фонд|в м!сцевих Рад у !!1енському, €емен|вському, |{рилушь1<ому дер>крайарх|вах.
|1ро дальтпе вдосконалення роботи } ттьому ]напряй1 та по1пук нових
резерв|в для п1днесення р!вня каталог1зац1? документ|в у лерх<рай_
м1ськарх|вах област! й:плося п1д тас обговорення п!лсумй!в ро6оти
перн|г|вських арх!в|ст|в у 1982 р. -1 визнате!тня 3авдань на 1983 р.
!нспектор арх!вного в|дд!лу 9ерн!г!вськог"

*;'';";-':*у*

з досв;ду зАБЁзпЁчЁння схоРонност! докумЁнт|в
у БРАтському дЁРжРАйАРх|в!
миколАтвськот оБлАст!

Фдним 3 основних 3авдань дерх(авних районних 1 м!ських арх|в|в
з перем!нним складом документ|в с забезпечення схоронност! докумепт1в .[|ерх<авного арх|вного фонду сРс-Р, що
в д|яльност!
-утворилися
установ' орган1зац|й | п!дприемств району або м!ста, до передат| ?х
на пост|йне з6ер!гання до дер}карх1ву област|. [е завдання' як пер1почергове 1 найвах<лив1тпе, закр!плено

у

новому ||рим|рному полох<енн|
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про дерх{авний районний (м|ський) арх|в 1.' 3абезпечення схоронност!
документ!в пос|дае пров|дне м1сце у д|яльност! Братського дерх(авного
районного арх!ву !|1икола]всько] .област|. } ц!й ро6от! арх1ву по_ст|йно
под6ють допомогу арх1вний в|дд!л облвиконкому 1 виконком районно!
Ради народних депутат1в.
€творення налех<]*их умов для довгострокового з6ер|гання арх|в1{их документ1в' як в1домо' у пер1шу чергу зале)кить в1д наявност1 придатного прим!щення. 3а пропозиц!ею арх1вного йдд|лу облвиконкому
р!:шеттням райви*онкому у 1932 Р. для районного арх!ву було вид|лено
нове прим!щення. Ёа його кап1тальний ремонт 1'щмстос.ування для
збер!гання документ!в райвиконком з м1сцевого: .'бщщжету витратив
б!льтш як 3 тис. крб. |1|д час реконструкц!т обладн.ано 9 арх!воеховища'
прим|щення для зав!дуюного арх1вом, прац!вник4, який займаеться
упорядкуванням документ|в за рахунок спецко:шт1в' а тако)к для роботи досл|дник!в. } прим!щенн| райарх|ву встанФЁ/!,&}{Ф.Р0дяне опалення' забезпечено герметизац|ю дверей 1 в!кон. -:'
3 метою посилення протипо)ке>кно] безпеки, рац|онального використання .д6тт1! арх|восховищ проводиться зам!на дерев|яних стелах<!в
на металев|; вх<е встановлено стелах<! 3 довх{иною полиць 160 пог. м.
3ам!ну стела)кного обладнання передбатено 3авер1шъ\т|1 до к!нця року.
|1ри складанн| замовлення на виготовлення нових стелах<!в враховувались спос|б збер!гання документ|в, ро5м|ри прим1щень. €телах<1 в ар_
х|восховищах розм|ще|{о перпендикулярно до в|кон, а в|кна захиц],ен1
шторами. Фсобливу увагу прид!лено забезпеченнто протипо>кех<но| безпеки прим!щень арх|ву. Блектропроводка виконана у 3акритому вар|апт!, електролампи 3находяться у скляних ковпаках, вимикан1 виведено
!з сховищ. Арх|в забезпечений вуглекислотними вогнегасниками, обладнаний протипо)ке}кною | охоронною сигнал!зац1ею, яку -виведено'на
пульт охорони м|л1ц1]. €кладено |нструкц|ю на випадок пох<е>к|. |1ротипо}|(ех(ний стан арх!восховищ систематично контролюють зав1дуюний
арх!вом | представники дер>кпо>кех(онагляду. :.
9|ткий контроль встановлено за дотриманням температурно-волог!сного ре>киму збер|гання документ|в. 1емпература ! волог|сть у схо8Ётт\д1 регулюються 1пляхом зм|ни рех{иму опа.т!ення' пров1трювання

! 3воло)кення

прим1щень.

€кладовою частино}о. заход|в по забезпеченню схоронност| докуштент!в с ]х знепилювання. !(р|м потонного щоденного прибирання пер!одинно ра3 на м|сяць у арх|в| проводяться сан1тарн| дн|. Б раз1 потреби зав|дуюний арх1вом виконуе окрем! роботи по пол|птпенню ф|3ичного стану справ.
Аосв|д показуе' що велике 3начення для схоронност| документ!в
мае картонування справ. 1ому шей спос!б збер!гання документ|в у Брат_
ському райарх|в| був обраний як единий 1 протягом останн1х рок!в картонуванню прид|лялась пер1шочергова увага' Б результат1 проведено|
роботи вс| справи збер1гаються в картона>ках' зд|йснюеться планом1рне
картонування документ!в, що надходять на дерх{авне збер1гання.
3ам1на стела>кного обладнання' картонування справ кр1м досягнен_
}!я основно] мети-пол|птшення схоронност1 документ|в_забезпечили
сунасний естетичний вигляд арх!восховищ' полег1цили умови прац! при
видан! та п|дкладанн1 справ' виконанн1 |н:пих вид!в роб!т.
} дер>кавному арх!в! ус! види роб1т взаемопов'язан1 ! у к!нцевому
результат! спрямован| на забезпечення схоронност1 ! використання
документ|в. [ей взаемо3в'я3ок мох(на просте}(ити,пер1ш за€са_у ра,йон_
1Аив.:

<<Арх1ви }кра}ни>>, 1982, }]ь

5, с. 10-13.
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|{ому або м1ському арх'в!, де вс! роботи, починаюч|:! в,д орган|зац1т
упорядкування документ|в в установах 1 до передач| ]х до дер>карх!ву
област1 на пост|йне збер!гання' виконуються практично одним прац|вником. Ёа к!нець 1982 р. обстех<ено | запаспорти3овано вс1 в!домн}
арх|ви. €истематично проводяться сем|нари 3 особами, в1дпов1дальними. за арх|ви ! д!ловодство, !м подаються методичн! консультац|!. } перевах<н1й б|льтшост1 установ 1 орган!зац|й списку }\!: 1 документи впорядковано по 1930 р., прийнято до дерх{арх|ву _ ло 1977 р. 3аверп:ено
роботу по експертиз| ц1нност1 документ|в | поверненню устанФБ?й €||[[ку м 2 лрийнятих в1д них у попередн| роки документ|в. Бдосконалено'
описи ! п1дготовлено до передан1 до дерх<арх!ву област] документи

фонд|в1|![категор1й.
€творення

у

райарх!в| нале>кних умов збер|гання документ|в, на-

ведення 1 п|дтримання у ньому зра3кового порядку п1двищуе авторитет
дерх<авно| арц|вно| слу>кби, що 3начно полег1пуе вир|ш:ення арх!вом
основного завдання _забезпечення схоронност| документ1в .{,ер>кавно-

го арх!вного фонду

.'

сРсР'

н. д. БондАРЁнко

зав|дугона Братськи*+ дерх<райарх!вог*

викоРистАння докумгнт!в у сАмБ!Рському
дЁРжм|ськАРх|в| льв!вськот оБлАст!
1(олектив €амб|рсько.{ д.р*';"ькарх!ву .|[ьв!всько| област! нагро_
мадив. певний досв!д роботи щодо використання арх!вних документ!в
у справ! патр|отинного та !нтернац|онального виховання трудящих' пропаганди !сторинних 3нань. 3 ц|ею метою 3астосовуються так| традиц1йн1 форми як публ|кац|я документ|в у пер|одитн1й прес|, орган|зац|я

виставок' проведення екскурс!й, лекц!й, допомога народним'.
зеям тощо

му_

Фдн1ею з д!евих форм пока3у досягнень €амб|рського району в радянський час' виховання у молодого покол|ння !нтересу до в!тнизняно|
!стор|! е орган|зац!я документальних виставок 1 прове!ення на ]х баз!
екскурс|й. у 1979 Р. Ао 40-р1.{,1я во33'еднання 3ах!дно] }кр#|ни з }к_
ра{нськото Р€Р у склад! €оюзу| Р€Р була п1дготовлена пересув\1а в||ставка' на стендах яко| експонувались коп!! документ!в, що розпов1_
дають про возз!еднання 3ах!дно] }кра!тти з }Р6Р, боротьбу з н|мецько_
групи народно!
фатшистс-ькими окупантами народних месник|в
- члей1в
г"ард![ _1м. [. Франка та |н. у 1982 р. на 6аз]
впявленйх докуйент!в
-сРсР.
_б^}ло п!лготовлено виставку' присвя,!ену
-розпов|дае 60-р|тню утворення
1] експозиц1я мовою документ!в
пр^о трудов! досягнення ро_
б|тник|в та |нтел1генц|| й|ста, |х-усп1хи у розвитку соц|ально-еконой1ч_
ного, сусп|льно-пол!тичного та культурного >л<иття у радянський час.
3а.. останн| три роки на. виставках було проведено понад 80 екскурс1й,
3 !х
ознайомились б|лйтп 1000 трудящих м1ста.
' 3експозиц!ями
метою ознайомлення трудящих району з !стор!ею краю прац|вниками арх!ву було опубл!ковано у м!сшев|й прес1 ряд статей. Фсо6ливу
увагу .титач!в привернули так1 статт1 як <<3а владу Рад>, <|[о:пирення лен|нських !дей на зах!дноукра!нських 3емлях> та 1н. Ал{ тх
написання додатково були залунен| документи
-област|'1нц:их Аерх<авних арх|в1в, насамперед .{,ер;*<арх!ву .[{ьв1всько|
1-1,е дал6 3могу б!йьтп
повно осв!тити |сторй району, а численним крае3навцям вказати |шля-_
хи по|пуку нових документальних св1днень_ про його революц|йне'
минуле.

