Архівний відділ військово-цивільної адміністрації міста Торецьк
Історична довідка.
Перші відомості про Дзержинський районний архів значаться в фондах державного
архіву Донецької області за 1939 рік.
На початку 1941 року в Дзержинському райархіві на зберіганні знаходилось 3 фонди
на 1171 од. зб.
Під час Великої Вітчизняної війни архівні матеріали втрачено – 125 фондів, 24500 од.
зб .
З 1946 року Дзержинський районний архів відновив свою діяльність, в архіві на
зберіганні знаходилось 2 фонди на 9 од. зб.
У 1951 році архіву відведено кімнату площею 16,5 кв. м.
У 1955 році на зберіганні знаходиться 572 од. зб.
У 1963 році районні архіви перейменованні в державні архіви.
У 1963 році створено Дзержинський міський державний архів, розташований у
будинку міського відділу міліції. На зберіганні в архіву знаходилось 1890 од. зб.
У вересні 1967 року міський державний архів одержав нове приміщення, в якому
зроблено капітальний ремонт.
З 1985 року по 1991 рік міський державний архів розташовувався в будівлі міського
відділу народної освіти.
Наприкінці 1991 року міському державному архіву виділено нове приміщення в
будівлі міськвиконкому, яке складалось з 2-х робочих кімнат - 30 кв. м та 1 архівосховища 40 кв. м.
У 2002 році міський
державний архів отримав статус
архівного відділу міської ради з
виконанням
функцій
забезпечення
збереження
документів НАФ та документів з
особового складу ліквідованих
установ та підприємств міста.
У 2003 році архівний
відділ одержав нове приміщення,
в якому створено всі умови для
гарантованого
збереження
документів НАФ та документів з
кадрових
питань
(особового
складу)
ліквідованих
підприємств.
На
зберіганні
знаходились 38 фондів, 6366 од.
зб., з них 14 фондів, 3126 од. зб.
управлінської документації, 24
Начальник відділу –
фонди, 3240 од. зб. з кадрових
Мірошник Олена Володимирівна
питань (особового складу).

Відповідно
рішення
Дзержинської міської ради від
28.09.2005 № 4/33-22 до складу
архівного
відділу
увійшов
структурний підрозділ – Трудовий
архів,
в
якому
зберігаються
документи з кадрових питань
(особового складу) ліквідованих
підприємств міста.Відповідно до
постанови Верховної Ради України
від 04.02.2016 № 984-VIII «Про
перейменування окремих населених
пунктів та районів», рішенням
Дзержинської міської ради від
26.02.2016
№
6/79-14
«Про
перейменування Дзержинської міської ради Cпеціаліст 1 категорії –
та виконавчого органу Дзержинської міської
Карченко Олена Анатоліївна
ради»
Дзержинську
міську
раду
перейменовано на Торецьку міську раду, виконавчий орган Дзержинської міської ради
перейменовано на виконавчий орган Торецької міської ради.
Рішенням Торецької міської ради від 29.04.2016 № 6/81-25 «Про затвердження
Положень про відділи виконавчого органу Торецької міської ради» затверджено Положення
про архівний відділ виконавчого органу Торецької міської ради.
Відповідно до Указу Президента України від 12.05.2017 № 128/2017 «Про утворення
військово-цивільної адміністрації», в зв’язку з реєстрацією в Єдиному державному реєстрі
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань військово-цивільної
адміністрації міста Торецьк Донецької
області, керуючись Законом України «Про
військово-цивільні адміністрації», згідно з
розпорядженням
керівника
військовоцивільної адміністрації від 31.08.2017 № 2р
з 01.09.2017 затверджено структуру і
чисельність
військово-цивільної
адміністрації міста Торецьк Донецької
Головний спеціаліст –
області та самостійних структурних
Олейнікова Олена Вікторівна
підрозділів
військово-цивільної
адміністрації міста Торецьк Донецької
області.
Архівний відділ військово-цивільної
адміністрації є структурним підрозділом
військово-цивільної адміністрації міста
Торецьк Донецької області без статусу
юридичної особи.
Головний спеціаліст –
Олейнікова Олена Вікторівна
У 2008 році колективу архівного відділу Дзержинської міської ради оголошено
подяку державного архіву Донецької області за сумлінну працю, творче, відповідальне
ставлення до виконання службових обов’язків та з нагоди Дня працівників архівних установ.
У 2009 році архівний відділ Дзержинської міської ради нагороджено грамотою
державного архіву Донецької області за II місце у обласному конкурсі «Приязна архівна
установа».

У 2012 році колектив архівного відділу нагороджено Почесною грамотою державного
архіву Донецької області за досягнення високих результатів у формуванні, обліку, зберіганні
та використанні Національного архівного фонду України та з нагоди Дня працівників
архівних установ. Архівний відділ нагороджено дипломом державного архіву Донецької
області за перемогу в обласному конкурсі «Приязна архівна установа 2012 року».
У 2017 році листом вдячності державного архіву Донецької області відзначено
колектив архівного відділу виконавчого органу Торецької міської ради за мужність,
самовідданість та відповідальне ставлення до виконання посадових обов’язків під час
бойових дій.
На протязі діяльності архівного відділу його працівники нагороджено подяками,
грамотами, почесними грамотами, дипломами.
Обсяг фондів
21 фонд, 7910 од. зб. управлінська документація 1943-2016 роки
69 фондів, 8821 од. зб. з кадрових питань (особового складу) 1943-2014 роки
Керівники архіву
1939
1940
1943–1946
1946–1948
1948–1949
1949–1952
1952–1953
1953–1954
1954–1957
1957–1983
1983–1985
1985–2010
2010-

Бровко Лідія Олександрівна
Позднякова Віра Сергіївна
Тищенко Ганна Олексіївна
Дрига Валентина Михайлівна
Сидорова Катерина Володимирівна
Зубченко
Ковальова М.Є.
Калашникова Олександра Федорівна
Аржевитель (Бабікова) С.Ю.
Рясіна Марія Федорівна
Петрига Людмила Іванівна
Каширіна Тетяна Вікторівна
Мірошник Олена Володимирівна

