Архівний відділ Краматорської міської ради
Історична довідка.
Історія
архівного
відділу
Краматорської міської ради багата та
різноманітна.
У 30 роки, коли на території області
було всього 5 архівних установ, покладено
початок архіву у місті Краматорську.
З того часу все прийшлось пережити:
створення та ліквідацію, руйнування та
реформування.
В роки окупації міста у Другої
Світової війни було втрачено 33 архівних
фонда на 4000 од. зб.
Свою роботу архів відновив у 1944
році. Тоді архів очолював начальник відділу
Гаркуша Е.Е. Архів підпорядковувався
управлінню Міністерства внутрішніх справ
Сталінської області. Приміщення для
збереження архівних документів не було.
Документи на збереження до архіву не
надходили. Тільки у 1948 році виділено три
кімнати для архіву. Згідно докладної
записки від завідувача міським архівом
Начальник архівного відділу:
Краматорського місцевого відділу МВС до
Алексєєнко Валерія Анатоліївна
начальника архівного відділу управління
МВС Сталінської області капітану Маліненко весь цей час архів виконував планові
завдання по обстеженню підприємств у місті. На той час архів для роботи мав тільки
інструкцію по веденню діловодства УМВС Сталінскої області від 27 серпня 1947 року.
З тих пір відбулись зміни.
З 1960 року архів має назву
Краматорський міський державний
архів, з червня 1999 року –
комплектується
документами
з
особового
складу
ліквідованих
підприємств.
У 2003 році при архівному
відділі
створено
структурний
підрозділ для зберігання документів з
особового
складу
ліквідованих
організацій, установ та підприємств –
трудовий архів.
У 2007 році Краматорський
міський
державний
архів
перейменовано в архівний відділ
Краматорської міської ради. Штат
архіву складався з начальнику архіву
та спеціалісту ІІ категорії. До
2017 року в архіві працювало три
працівника.

Статус архіву змінився у 2017 році. Рішенням Краматорської міської ради від
28.09.2016 №14/VІІ-391 «Про впорядкування структури та загальної чисельності міської
ради та її виконавчих органів» створено два архіви у статусі юридичної особи: архівний
відділ Краматорської міської ради та трудовий архів Краматорської міської ради.
Завдяки підтримки депутатського корпусу міської ради у 2017 році зміцнена
матеріально-технічна база архівного відділу: придбано три комп’ютери, багатофункціональні пристрої - 2, меблі, нові вогнегасники для робочих кімнат та архівосховища.
Встановлено комп’ютер в читальному залі архіву для відвідувачів.
Архів - унікальне сховище, яке через роки та століття освітлює події минулих років,
тому перед архівною установою стоять завдання щодо забезпечення збереженості архівної
документації, яка має важливе значення для відтворення правдивої та об’єктивної
інформації про сучасну історію нашого регіону та держави, правового захисту громадян.
Обсяг фондів
29фондів, 5950 од.зб. управлінської документації 1954-2016 рр.
38 од. зб. фотоальбоми за 1940–1980 рр.
1 фонд, 41 од. зб. газетний фонд за 1944 – 2012 рр.
1 фонд, 974 од. зб науково-технічної документації 1972 – 2013 рр.
Керівники архіву
1935
1944
1944–1945
1948–1957
1958–1962
1962–1972
1973–1982
1982–2010
2010–2011
2011–

Рагулін
Поповська Ганна Степанівна
Гаркуша Катерина Єгорівна
Калініченко Іван Степанович
Чаусовська
Кравцова
Костикова Марія Іллівна
Фукаревич Ольга Олександрівна
Алєнькова Наталія Володимирівна
Алексєєнко Валерія Анатоліївна

