УЧАСТЬ АРХІВНОГО ВІДДІЛУ ЛИМАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ В ЖИТТІ
МІСТА У 2015 РОЦІ
Архівний відділ міської ради у 2015 році працював згідно із затвердженим
планом роботи. Навантаження на відділ було колосальним, особливо враховуючи, що
у відділі є структурний підрозділ – трудовий архів, а працюють всього дві штатні
одиниці.
Однак не тільки виконанням планових завдань займався відділ. Ми виконували
і завдання, покладені на нас міською радою.
Так, рішенням Краснолиманської міської ради № 6/42-3421 від 17.06.2015 було
створено робочу групу щодо організації виконання у м. Красному Лимані Закону
України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського)
тоталітарних режимів в Україні та про заборону пропаганди їхньої символіки» (далі –
Закону), секретарем робочої групи призначено начальника архівного відділу
Короткову К.Б.
Організація роботи зайняла багато часу. Відповідальність та навантаження були
колосальні. Виконання Закону контролювалося не тільки обласною державною
адміністрацією, Українським інститутом національної пам'яті, а і комітетом Верховної
Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого
самоврядування.
Під дію Закону підпала назва нашого міста, бо прикметник “красний” в даному
випадку не був синонімом слова “красивий”. Сталося так, що назву “красний” було
приєднано до історичної назви міста “Лиман” після кривавих подій 1919 року при
встановленні більшовицької влади на території населеного пункту. Це також
прийшлося пояснювати широкому загалу.
Під дію Закону підпали ще 3 назви населених пунктів, що розташовані на
території Краснолиманщини.
Мною було підготовлено і проведено 6 засідань робочої групи, 10 громадських
обговорень в усіх мікрорайонах міста, в т. ч. с. Щурове, 2 “круглі столи” з
громадськістю міста, розглянуто багато скарг і пропозицій громадян.
Довелося пропустити крізь себе багато негативу. Населення негативно
зустрічало членів робочої групи під час обговорень. Терпіння, вміння розповісти,
донести до людей невикривлену інформацію дало свої результати, ми багато
сперечалися, доводили історичні факти, пояснювали, що Закон не заперечує всі добрі
здобутки комуністичного режиму і перейменуванню не будуть підлягати всі
комуністичні назви.
Я готувала проекти рішень міської ради щодо перейменування міста, населених
пунктів, вулиць і провулків. Щодо цих проектів мені довелося спілкуватися з
депутатами міської ради двох скликань (шостого і сьомого). Виступати на сесіях
міської ради також довелося мені, тому що був час передвиборчої агітації, а такий
Закон дуже непопулярний і не додавав рейтингу кандидатам.
Депутати шостого скликання дуже негативно віднеслися до виконання Закону.
Мені було доручено підготувати клопотання до комітету Верховної ради України з
абсурдним проханням перейменувати місто “Красний Лиман” в місто “Красний
Лиман”, при цьому прикметник “красний” тлумачити як “красивий”.
Звісно, що Український інститут національної пам'яті, комітет Верховної Ради
України надали роз'яснення щодо неможливості такого перейменування. Далі

склалося так, що після місцевих виборів робоча група перестала існувати, бо
змінилося повністю керівництво, а важелі виконання Закону перейшли до міського
голови. На мене як на колишнього секретаря робочої групи була покладена
керівництвом відповідальність за виконання Закону.
Тяжко було виконувати покладені обов'язки, але в особі міського голови,
секретаря міської ради, окремих депутатів я знайшла підтримку, і ми виконали
своєчасно всі покладені Законом завдання. При виконанні Закону ми зіткнулися з тим,
що в зв'язку зі створенням об'єднаної територіальної громади з адміністративним
центром в м. Лимані сільські/селищні ради втратили свої повноваження і не виконали
завдання Закону. Довелося закінчувати їх роботу також в частині демонтажу
пам'ятників комуністичного режиму.
На даний час Постановою Верховної Ради України від 04.02.2016 № 3854
перейменовані: м. Красний Лиман Донецької області в м. Лиман Донецької області;
населені пункти, розташовані на території об'єднаної територіальної громади (далі –
ОТГ) з адміністративним центром в м. Лимані: смт Кіровськ, сел. Дзержинське та
с. Іллічівка в смт Зарічне, сел. Мирне, с. Озерне відповідно. Також вступили в дію
рішення міської ради про перейменування вулиць та провулків м. Лиману, населених
пунктів, розташованих на території ОТГ, назви яких містять символіку
комуністичного режиму. Перейменовані в м. Лимані 55 вулиць та провулків, на
території ОТГ – 114.
Ми живемо і працюємо в цікавий час, час реформ. Так, у 2015 році на території
Лиманщини було створено об'єднану територіальну громаду.
12 сільських/селищних рад об'єдналися з міською радою в єдину громаду. Це
перші кроки до реформування влади, її децентралізації. Наша територіальна громада
найбільша на території України.
Проведені перші вибори до міської ради (ОТГ), обрані депутати від всіх
населених пунктів; обраний міський голова, який керує створеною громадою;
створений інститут старост. Колишні голови сільських/селищних рад автоматично
стали в.о. старост населених пунктів міської ради. Самі сільські/селищні ради
реорганізуються шляхом приєднання до міської ради.
Попереду нас чекають і вибори старост, але це буде пізніше. Ми перші долаємо
дорогу реформ, недосконалість деяких законодавчих актів також відчули і боролися за
їх зміни. Багато працюємо з “Офісом реформ”, беремо участь в усіх громадських
ініціативах.
Створення ОТГ надає можливості наблизити владу на місця, надати інвестиції
органам місцевого самоврядування для потреб населення. Впровадження інституту
старост спрощує процедуру надання адміністративних послуг на місцях.
У процесі створення ОТГ архівний відділ зіткнувся з проблемою щодо прийому
документів на зберігання від сільських/селищних рад.
На даний час ми затвердили положення про старост, розробили номенклатуру
для старости і його апарату, вирішили питання щодо зберігання документів
ліквідованих сільських/селищних рад. Визначилися, що архів приймає на зберігання
документи НАФ і закриває фонди сільських/селищних рад; документи з кадрових
питань (особового складу) передаються структурному підрозділу – трудовому архіву;
погосподарський облік архівний відділ також забирає на зберігання до себе. Місце
зберігання документів нотаріальних дій на даний час не визначено, ми очікуємо на
відповідь від головного управління юстиції в Донецькій області.
Робота триває, і ми плануємо прийняти на зберігання понад 5000 одиниць

документів сільських/селищних рад. У зв'язку з таким навантаженням на відділ у нас
відбулися зміни. До штатного розкладу додали ще одну одиницю – провідного
спеціаліста архівного відділу. Тепер у відділі 3 штатні одиниці: начальник, провідний
спеціаліст і архівіст. Для прийому документів сільських/селищних рад нам виділено
додатково кімнату 25 кв. м в нашому приміщені.
Протягом 2015 року мною як членом президії міської жіночої організації багато
уваги приділялося волонтерській діяльності. Ми надавали допомогу переселенцям,
допомагали з працевлаштуванням, розселенням, забезпечували (особливо дітей)
теплими речами.
Через нас прокотилося лихо сепаратизму, і ми пам'ятаємо те страхіття, що
пережили. Це був найстрашніший час, коли на нашій землі воювали чеченські і
російські найманці. Пам'ятаємо визволення міста та ті криваві бої в с. Ямполі,
с. Закітному, с. Кривій Луці та навколишніх лісах, де склали голови наші українські
хлопці. Вважаю, що ми в боргу перед матерями наших полеглих солдатів.
Пріоритетом нашої організації стало надання допомоги військовим, що несуть
службу на території Лиманщини. В той час, коли на території Донецької області
проводиться АТО, така допомога нашим хлопцям вкрай необхідна. Завдяки нашим
поїздкам солдати розуміють, що ми разом боремося за мир, за єдину країну, її краще
майбутнє. Так приємно бачити усміхнені обличчя наших хлопців, вони давно не були
вдома і наші “вкусняшки”, пиріжки завжди доречні. Особливо цінують хлопці дитячі
малюнки.
Наші дівчата на початку січня 2015 року їздили і до Дебальцевого. Дуже
болісно ми пережили “вихід з Дебальцевого”.
На даний час ми збираємо допомогу серед мешканців нашого міста для
солдатів. Допомагаємо не тільки їжею, а і теплими речами, возили також “буржуйку”,
ковдри, електричні плитки. Перед Новим роком наші волонтери в костюмах Діда
Мороза і Снігуроньки вітали солдатів зі святом.
Так, остання на даний момент наша поїздка відбулася 13 лютого 2016 року, ми
передали хлопцям теплу білизну з балаклавами (допомога нашого підприємця),
маскувальну сітку (сплели учні і вчителі Криворізької школи № 23) та інші необхідні
речі. Приємно, що люди відгукуються на наш заклик і поступово переглядають свої
життєві цінності.
За час всіх подій, що довелося пережити, особисто я переглянула свої життєві
цінності і зрозуміла, що нічого ціннішого за мир та людське життя немає.
Бажаю нам всім миру в країні, миру в родинах, миру в серцях і душах, а все
інше ми здолаємо!

Начальник архівного відділу

К. Б. Короткова

