
н Аун0в0 - | н ф0 РмА ц : у!н!4у!

БюлЁтвнь

, г0л0вн0г0 АРх|вн0г0
угРдвл|ння пРи Рдд:

м!н|стР|в унРАтнськ0т РсР

т 98$

8}!ддеться 3 1947 р. вих0дить РА3 нА двА м|сяц|

у!игтБнь;* сЁРпЁнь4 (1 $8)н9

ь
*

$
\

{ €татт| та пов;домлення

!щ-9Р{_ЁРА л. в. цдАжР уРсР у пер|дому роц! х!! п'ятир!нки
шЁвчук .|.. А. Ё!о-в9 прим!щення [|арт!йного арх!ву [нституту |стор!1 парт!1 при 

-

4}( [(омпарт!| 9кра1ни-ф!л!алу !нституту ма!ксизму_лё,н|н!зйупри'|{к!{йв€

1ри6уна пеРедового досв;ду

р

18

кана}кра?н! ..|.
кАн|Болоцький о. п. (4н|пропетРовсьй)

22

24
гуРБовА !1. '8. (€!м6ерополь) Роль Ё!-'|[ Арх!вного в!лл|лу !{римського о6л_

виконкому- у за6езпененн! схоронност! докутт+ент!в на ст}д|| |х в!дом-ногоз6ер|гання ':

кисЁльовАЁ.(.(9ерн|г!в),[1одвихсникиарх[вно1справина9ерн!г!вщин!

9глядн дш(еРел ! документапьн1 нариси

АРхипвнко !!. А. .{окументи пРо ро66ту парт1йних орган!зац!й }кра|ни по

-..- .|д9!но^-пол|тинному вихованню педагог!нних кадр!в (1976-тяво Ёр)РиБАлко 0.--|!. ,{окументи 44А}(Р !Р€Р про в[].|анування пам'ят! |.'я.'Фран_
36

,{х<ерела про участь коА{сомолу у
п|дгото-вц!_ кадр!в Аля соц!ал!стично| промисловост| (1928-1937 Рр")тАтол| т. в. .{окументи цд!А уРсР у м. }(исв! про рос!йсько_6олгарськ| ;

42
}{исв| про рос!йсько_6олгарськ| ре_

вол|оц|йн! 3в'язки у 1 900 _1914 рР. 46

з2

}!ауков| конференч![, наради та сем|нари

поРтнов г. 8. 8сесо}озна наРада-се^^!нар "з питань удосконалення .

наукоРо_техн!ч но}о та к|нофотофонодокументац;€}о . .

сЁндик з. о. Ёауково_практична конференц!я у цдАмлм уРсР

,':"': з
49

51
5з

@ ['оловнс аРх!вне управл!ння при Рад! /т{!н!стр!в 9Р€Р, 1986 р.



[|о:шуки ! знах|дки в арх!вах

БАРБАРук о. л., БоРяк г.
на' }кра|н! у ху!!| ст.

полвгАйлов о. г. Р!ове

в. Ёев!дог'+! доку}у1енти

'- 

' 

! 
' '

арх|вне дх{еРело до

з !стор|| арх!вно[ справи

о]''р-+;'! Ё.рй'дру*"р"
56

59в. м. !_ара6уРди

!{ритика та 6|6л!ограф!я

дАнил}ок 4. А. Радянське 3акарпаття' 1946_1958. .{окументи ! л+атер!али
долинський о' в,, лЁв!тАс Ф. }!. €оциалистическое строительство на Ёи_

колаевщине. .{окументь: и материальу 1921_1941 гг,

Фсновн| правила ро6оти деРжавних аРх[в!в сРсР

61

62

3а6езпечення схоРонност! документ!в .{ерх<авного аРх|вного фонду сРсР 63

|нформац!я та хРон|ка

у колег!] !_оловарх!ву уРсР
кучмАРЁнко в. А. у цБпк |_оловарх!ву уРсР
,{!яльн!сть науково_^^ето дичних рад центра льних деРх(авних арх!в|в

ськотРсРу |п!вр!нн11986 р. . . . . | . . .

винокуРовА ф. А. (Б!нниця), сАвчук в. п. (}1ьв!в), плАхотн}ок г. |.

|гнАтЁнко з, !. (Ровно) Ё!авчання та п|двищення квал|ф!каш!|
!нформац!я

}кра|н_

(Ёо"Ё'),'
арх!в!ст|в

76
т7

78

78
5521 , 31,

Рвдакц|[на к0лвг!п:

о. г. м|тю(Ф8 (головншй редактор), л. м. вАсь(9 (в!дпов|дальний секретар),
в. м. волковинськии (заступник головного редактора)' л. 3. г|сцовА,
в. о. 3Амлинськии, с. в. кульчицькип, !. Ф. куРАс, ,||. [. ло3внко,
к. е. новохАтськии' п в. поРтнов' в. в. пРокопчук' н. м. слончАк'
в. г. шмвльов' л. в. яковлввА

Адреса редакц1]: 25260|' (и!в-110, !1€||, €о.'то::'янська' 24. 1елефон 77-\\-24.
журнальве ввробнпцтво Р8Ф <пол1графкявга>' 252030, ки1в, вул.',)1ев|ва, !9

3дано до на6ор1л 31.й.&6. |1|лписано до друку 29.09.86. БФ 33017. Формат паперу 70\108'/:о.
висок]'й друк. Арук. арк. 5.'умовн. друк. арк. 7. @6л'-вцд. арк. 8'5. 1ирах< 129Ф.- 3ам. 0.101.

сАР)(йББ1 укРАины'' ]ч!р 4 (па украинском языке). Ёаупяо_информационпый 6холлетець |лав-
ного архивного управ,г|епия при €овете !!1ипистров ][€6Р. }1здаетея с |947 г. выходит 6 ра3 в год.
Адрес редакция: 25260\' киев_110' |€|[' €оломенская, 24. 1елефоя 77-11-24. )курпальпое производсгво
Р!10 с|1олиграфквига>. киев, ул. ленина, !9. ||еч. листов 5. }сл. печ. листоЁ-7. )/н.-изд.-листов 8,5.
листов 8,5.



24 тРиБунА пвРвдового досв!ду

оБ'€днАний в.Ао мчий АРх!в' АгРопРомислового ком|тЁту
миколАтвськот оБлАст|

@б'еднаний в|домний арх|в Агропромислового ком1тету А'1ико-
ла!всько| област1 створено Аа 6аз| в!домного арх!ву }правл1ння с!ль-
ського господарства облвиконкому. Б1н д1е на основ1 |{олох<ення, у
розробш1 якого в3яли участь прац!вники' лерх<арх1ву област1. 3а-
твердх(ено посадов1 |нструкш1! сп|вроб1тник|в арх1ву, перескладено
список устан-ов - дх(ерел його комплектування. .[,о арх!ву- надходять
документи облагропрой}, а такох( установ ! орган|заш!й обласно!
ла1!к14' що входять до його системи.

Арх|в розм|щено у прим1щенн1 загальною площею 56 кв. м. }
двох арх!восховищах збер1гаються 16 тис. справ пост!йного збер|гання
| 15 тис. справ з особового складу прац!вник1в обласного управл1ння
с|льського господарства, 14 орган1зац|й агропромислового комплексу
обласно] ланки. Арх1восховища обладнано металевими стела'{(ами
полег|цено| конструкц|!, в яких зам!сть полиць встановлено металев!
ретп|тки. €прави збер{гаються у картонних коробках' що вбер1гае ?х
в|д впливу св|тла, пилу' коливанЁ температурно-волог|сних параметр1в.
Арх1восховища ос,|ащено баротермог|грометрами, засобами пох(ех(о-
гас|ння.

'[,ля прискорення по1|]уку документ!в розроблено пофондовий
топограф!тний поках<чик' 3а допомогою якого мо1|(1{а д1знатись про
м1сцезнаход>т{ення кох(!!ого фонду, що збер1гаеться в ' арх1в1 (номер
к|мнати, стелах<а' :пафи, полиш|). |!ри перем|щенн| документ1в до
каРток топограф|тного поках(тика в|дра3у вносяться необх|дн1 зм!ни.

Робоч1 м1сця прац1вник|в арх1ву розм1щено в окрем!й к|мнат!, де
3осередх(ено обл|ков| документи арх|ву та описи справ. 1ут х<е облад-
гтано м|сце для роботи 3 документами праш|вник1в облагропрому'
представник!в 1нтших орган!заш!й 1 п!дприемств.

}с| фонди, шо збер|гаються в (эб'еднаному в1домтому арх|в|, об-
л!кован1 за списком фонд1в, який ведеться 3 1972 р._ часу створення
арх|ву_попередника. 8вах<аемо це ц!лком мо}|(ливим' оск]льки доку_
ментний склад арх!ву п|сля його п!дпорядкування облагропрому не
зм1нився, якщо не рахувати нових надходх(ень. 1(ох<ний новий фонд,
що передаёться на збер!гання до арх|ву, заносйться до еписку фонд1в,
йому надаеться певний номер. } арх1в1 ведеться книга обл1ку надход_
х(ення 1 вибуття документ1в' записи до яко! вносяться своечасно.
Разом з цим п1драховуеться к|льк!сть справ пост!йного збер|гання
та з особового складу' наявних в арх|в| на день запису. Ёа кох<ний
фонд у арх!в! заведено арку]|| | картку, до яких 3аносяться в1домост1
про к|льк|ёть у фонд! справ пост|йного збер1гання. Аокладна 1нформа_
ц1я про фонди арх1ву м|ститься у справах фонд1в, де збер|гаються
акти про вид|лення справ ! документ|в до знищення, прийом докумен-
т1в до арх!ву, !х передату ло АеРх<арх|ву ,1![икола|всько! област|, а
такох( 1сторинн| дов!дки 1 доповнення до них' описи справ.

3 перетворенням арх|ву на об'еднаний в1домчий арх!в облагропро_
му актив1зувалась робота по використанню документ|в. 3 ними
працюють, 3окрема' сп1вроб!тники облагропрому та орган!зац1й його
сиетеми' представники ряду науково-досл1дних уетанов. |[рийом доку-
мент1в з особового складу л1кв1дованих установ викликае зб|ль:шення
к1лькост1 запит1в соц!ально-правового характеру.

3 грудня 1985 р. арх|в активно займаеться упорядцувапням до_
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г'-ш|::;'в л1кв!дованих установ, на 6аз| яких створено облагропром,
:.:::'.:зу€ питання. за6езпечення |х схоронност1. Фрган|зовано упоряд-
,.=1::я ,з,окумент|в пост|йного збер1гапня ! з осфового складу ус|х
'- =:;озаних орган|зац1й. Фсоблива увага прид!ляеться при цьому
:.1:::еченню повноти документно? |нформац|| в описах справ.

1.' проведенн! ц|е| вахсливо[ | трудом1стко| роботи установи агропро-
.,.']_'::?ого комплексу спираються на допомогу [ерхсарх|ву &1икола!в-
:--._:]с'б.:аст|. Разом зпрац1вникомдер)|{арх!ву, який курируе установи
:.,::']::;огосподарського проф|лю, було визначено тергов!сть прийому
-:._-._::ент!в на збер!гання до об'еднаного в|домчого арх1ву. ||ри шьому
:::_1!__\з}'валась необх!дн!сть подання перш:онергово| д-опомоги- уста-
=::?:.{. як| л1кв|довувались. }порядкован1 справи пост1йного збер1ган_
:1 :азваних установ передано до дерх(арх|ву област!; справи з особо-
::-: ск.:аду-до об'еднаного в!домного арх|ву. €л!л зазначити' що
. ::э::я .],о червня 1936 р. до в|домчого арх!ву прийнято на збер1гання
_! 3онд|в обсягом понад 3 тис. справ з особового складу по 1965_
_:!- эр.

;3еред вах(ливих завдань' як! необх!дно розв'язати прац|вникам
.--о::чого арх1ву найблих<чим часом'-3авер1пення упорядкування 1

-.:е:ача до дер'(арх|ву област| документ|в пост!йного збер|гання
"::_.з{:ованих установ агропромислового комплексу. 3начна увага буАе
-:а.з1.:ятись такох{ вир|тпеннто питань роз1ширення прим|щення арх1ву,
Ё::о обладнання' розй1шення докумен{!в та_|х топо1рафування. Арх!_
::с:т докладуть максимум зусиль у цьому гтапрям1.

А. с. гАлдинА

Роль Ёпк АРх!вного в|дд|лу кРимського
оБлвиконкому у зАБЁзпЁчЁнн| схоРонност!

докумЁнт|в нА стАд!т тх в|домчого зБЁР!гАння

Фдним 3 основних 3авдань експертно-перев!рних ком!с|й (впк)
:::!вних установ € налех(ний контроль за забезпеченням схоронност1
:,;:-:тент!в дАФ сРсР, що збер!гаються у в|домних арх!вах установ,
зз:ан1зац!й ! п1дприемств до передан| ?х на дерх(авне збер{гання 1.

[|еруюнись цим полох(енням' впк Арх!вного в|дд!лу 1(римського
о];вттконкому зд1йснюе науково-методичне | практинне кер!вництво
'зз:ан|зац|ею д|ловодства в установах' проведенням експертизи ц|н_
:'эст1 документ|в 1 п!дготовкою |х до передач! на дерх<авне збер1гання,
: такох( орган|зуе ро3гляд опис|в справ пост1йного збер1гання науко-
;э-техн1чно! документац||, документ|в з особового складу' типових'
::п::1рних та |ндив|дуальних номенклатур справ.

Фсобливу увагу члени Б|[1( прид|ляють створенню необх1дних
',_::ов збер1гання документ1в у в!домних арх!вах установ' пер1ш за все
::безпеченню арх|в1в в1дпов1дними прим1шеннями' рац1ональному ро3-
з:_-:енню документ!в у сховищах' веденн1о на налех(ному р!вн! встанов-
.:ено? <<@сновными правилами работы государственных архивов сссР>
_''!..19в4) обл|ково] документац!]' 3аходи щодо пол1птпення схорон_

:з:;1 документ1в зд|йснюються через експертну ком!с1ю установи'

1 1иповое полох<епие об -экш:ертпотлрэероп:юй комиссии (9||() архивного уп-
__€:.:ез;|я _ отдеда авт9ц9цш9! 

-рештублики, 
края, области. 14нформа1тиойный бюлле_

-* |лавархива 6€€Р, 1982, м |, с. в%-вз.


