Архівний відділ
Слов’янської районної державної адміністрації
Історична довідка
Слов’янський районний архів створено у 1932 році. У 1938 році його
реорганізовано у Слов’янський міський архів. У роки Другої Світової війни 100
фондів на 60 тис. од. зб. втрачені.
У 1949 році Слов’янський міський архів реорганізований у районний
архів, у 1960 році - реорганізовано у міський архів. У 1962 його розділено на дві
самостійні архіву: Слов’янський районний архів та Слов’янський міський
архів. Розділення фондів здійснено у 1964 році, коли районному архіву надано
власне приміщення.
До 1992 року районний архів входив до складу Слов’янського
райвиконкому. В 1992-1994 рр., 1995 р. - Слов’янської райдержадміністрації.
У 1998 році архів одержав статус архівного відділу райдержадміністрації,
з 2000 року архівний відділ має статус юридичної особи.
У 2010 році архів отримав приміщення загальною площею 138,3 м2. Три
архівосховища обладнані металевими та комбінованими стелажами,
протяжність полиць - 182,8 пог. м. Всі справи закартоновані.
У 2002 році на базі архівного відділу проведено виїзний семінар з обміну
досвідом серед начальників архівних відділів райдержадміністрацій та
виконкомів міських рад Донецької області.
У 2007 році на базі архівного відділу Слов’янської райдержадміністрації
та КП «Трудовий архів» сумісно з трудовим архівом м. Слов’янськ, архівним
відділом Слов’янського міськвиконкому проведено зональний семінар з питань
створення трудових архівів за участю представників Держкомархіву України,
директорів державних архівів Дніпропетровської, Донецької, Запоріжської,
Луганської та Харківської областей.
Щорічно архівний відділ проводить огляди-конкурси на кращий облік та
забезпечення збереження документів в установах - джерелах формування
Національного архівного фонду України; на кращу роботу з історії
територіальних громад, населених пунктів, підприємств, установ та організацій
Слов’янського району.
У 2007 році архівом складено довідник «Реєстр описів архівного відділу
та трудового архіву», буклет. У 2010 році архівом підготовлені схеми
реформування колгоспів Слов’янського району.
Фонди
На зберіганні в архівному відділі знаходиться 75 фондів, 11100 од. зб. за
1943-2016 роки.
У фондах архіву зберігаються документи Слов’янської районної ради;
Слов’янської райдержадміністрації; сільських, селищних рад; відділів та
управлінь райдержадміністрації; районної, сільських, селищних виборчих
комісій; ВП «Слов’янський технікум Луганського НАУ»; комунального
лікувально - профілактичного закладу «Центральна районна лікаря»; ДП

«Слов’янський лісгосп»; колгоспів, КСП тощо. Є колекції документів до 75річчя Донецької області та з історії Слов’янського району за 1942-2015 роки;
фонд особового походження почесного громадянин Слов’янського району
Жнакина Володимира Володимировича.
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Островська К.А.
Івченко Олександра Яківна
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Соколова Ніна Тарасівна
Кобильник Тамара Сергіївна
Івченко Олександра Яківна
Горбань Катерина Петрівна
Назаренко Валентина Павлівна
Івасюк Тамара Іванівна
Ткаченко Жанна Володимирівна
Кіценко Тамара Іванівна
Недільченко Людмила Сергіївна
Труш Любов Анатоліївна

Нагородження
У 2008 році за складання «Реєстру фондів радянського періоду та періоду
незалежності України» начальник архівного відділу Труш Л.А. нагороджена
дипломом 1 ступеня. У 2011 році архівний відділ нагороджений грамотою
державного архіву Донецької області за 2 місце в обласному конкурсі «Приязна
архівна установа 2011 року».
У 2017 році начальник відділу Труш Л.А. стала переможцем конкурсу у
номінації «За значний внесок у соціально-економічний розвиток району».
Робота начальника архівного відділу Труш Л.А. та головного спеціаліста
відділу Федчун Т.М. відзначена грамотами Держкомархіву України,
державного архіву Донецької області, Слов’янської районної ради та
Слов’янської
райдержадміністрації
та
подяками
Донецької
облдержадміністрації.

