
Державний архів Харківської області

Правління Харківського професійного товариства прикажчиків, 
м. Харків

Фонд № 139
опис № 1

справ постійного зберігання

                                                                                   за 1912-1915 роки



Передмова до опису № 1
фонду № 139, Правління Харківського професійного товариства

прикажчиків, м. Харків

Правління  Харківського  професійного  товариства  прикажчиків  було
обрано  07  серпня  1883  р.  Точна  дата  створення   правління  товариства  не
виявлена. 

Метою  товариства  було  покращення  матеріального  та  правового
становища його членів, захист їх інтересів, сприяння їх розумовому розвитку
та  професійній  освіті,  для  чого  відкривалися  читальні,  влаштовувалися
публічні лекції, зібрання, екскурсії, курси та співбесіди.

При Харківському професійному товаристві  прикажчиків  діяла  низка
комісій, зокрема, комісія з регулювання конфліктів, комісія з видачі виплат,
комісія зі збору членських внесків, юридична, медична, театральна комісії. 

На засіданнях правління розглядалися питання про приймання нових
членів;  надання  фінансової  та  юридичної  допомоги;  облаштування
бібліотеки, відкриття лікарні; доповіді про діяльність комісій, утворених при
товаристві; фінансові звіти; питання щодо дозвілля членів товариства, у тому
числі, організація та проведення спектаклів.

Дата  ліквідації  правління  Харківського  професійного  товариства
прикажчиків не виявлена.

До  Державного  архіву  Харківської  області  документи  Правління
Харківського професійного товариства прикажчиків надійшли у 1927 році за
здавальним описом у кількості 1 (одна) справа за 1912-1915 роки, укладеним
в одному примірнику.

У  1972,  1999,  2020  роках  було  проведено  перевіряння  наявності  і
фізичного  стану  документів  даного  фонду  (акти  від  23.06.1973 р.  № 1;
08.09.1999 р. № 2; 24.11.2020 р. № 3). 

У  грудні  2003  року  було  проведено  роботу  з  виявлення  унікальних
документів;  у  результаті  виконаної  роботи унікальних  документів  не
виявлено (акт від 05.12.2003 р.).

У червні 2021 року проведено удосконалення опису № 1 за 1912-1915
роки у зв’язку з  тим,  що опис був укладений в  одному  примірнику та  не
відповідав сучасним вимогам. 

До  фонду  складено історичну  довідку,  а  до  опису  –  передмову.  У
процесі  роботи  уточнено  та  відредаговано  заголовок  справи,  уточнено
крайні дати документів та кількість аркушів у справах. 

До  удосконаленого  опису  № 1  справ  постійного  зберігання  внесено
протоколи  засідань  правління  Харківського  професійного  товариства



прикажчиків за 1912-1915 роки. Номери протоколів засідання правління не
вказані.

Здавальний опис  № 1 внесено до удосконаленого опису справою № 2.

Головний спеціаліст                                                                  Юлія ГРИНЬОВА

11.06.2021 



Державний архів                                                    ЗАТВЕРДЖУЮ
Харківської області                                                Заступник директора
                                                                                  Державного архіву                   
                                                                                  Харківської області   
                                                                                  _________ Тетяна ІВАНСЬКА
                                                                                  ______________2021 р.
Фонд № 139
ОПИС № 1
справ постійного зберігання
за 1912-1915 роки
№
з/п

Індекс
справи

Заголовок справи (тому, частини) Крайні 
дати 
документі
в справи 
(тому, 
частини)

Кількі
сть 
аркуші
в у 
справі 
(томі, 
частин
і)

Приміт
ки

1 2 3 4 5 6
1 Протоколи  засідань правління  

Харківського  професійного 
товариства  прикажчиків

28 
листопада
1912 р. - 
15 квітня 
1915 р. 

89

2 Здавальний опис № 1 за 1912-1915
роки

1

До опису внесено 2 (дві) справи з № 1 по № 2, у тому числі:

літерні номери — , 

номери — немає.

Головний спеціаліст відділу організації 
та координації архівної справи, обліку 
та довідкового апарату Юлія ГРИНЬОВА

11 червня   2021 року

СХВАЛЕНО
Протокол засідання ЕПК 
Державного архіву Харківської області
від 25 серпня   2021 року № _8__ 

Секретар ЕПК___________ Тетяна РІДНА


