Продовжуємо працювати, не дивлячись ні на що…
(про події 2014-2015 років)

В історії кожного народу є
доленосні та вирішальні періоди.
Та, попри все, ми повинні пам’ятати
і не забувати героїчні сторінки, коли
проливалась кров патріотів країни.
Крізь простір і час йшла Україна
тернистим
шляхом,
не
раз
піднімаючись з колін, під кулями
ворога, захищаючи свій народ, своїх
дітей. Нелегкою дорогою дійшла
Україна до теперішніх днів. XXI
століття,
мирне
століття…
Здавалось, криваві події далекодалеко у минулому. Та тільки
здавалось.
22 листопада 2013 рокузаява влади про призупинення підготовки до підписання угоди про
Євроінтеграцію сколихнула всю Україну. 30 листопада у Києві на Майдан
вийшли сотні студентів, підкреслюючи мирний характер своєї акції. Проте
влада вчинила замах на мирний протест. Сотні українців, шоковані попранням
прав і свобод людей та побиттям мирних студентів, вийшли на Майдан
Незалежності, вимагаючи покарання винних та відставки злочинної влади.
Події на Майдані схвилювали все свідоме людство, з біллю відгукнулись в
серцях дзержинців.
Протягом 2014-2015 років місто Дзержинськ та прилеглі до нього
населені пункти знаходились у зоні бойових дій. При проведенні активної фази
антитерористичної
операції
на
території
міста
Дзержинська
21 липня 2014 року в адміністративній будівлі Дзержинської міської ради
виникла пожежа, невиправно пошкодивши документи 7 організацій, що
знаходились на той час у будівлі: виконкому Дзержинської міської ради;
міського фінансового управління м. Дзержинська; відділу економіки та
промислової політики Дзержинської міської ради; відділу статистики у м.
Дзержинську; відділу Держкомзему у м. Дзержинську; Дзержинського міського
управління
містобудування,
архітектури
та
житлово-комунального
господарства; служби у справах дітей. Архівним відділом Дзержинської міської
ради надано методичну, консультативну допомогу цим установам щодо
складання актів про невиправні пошкодження справ.
В той же день в результаті обстрілу міста Дзержинська біля будівлі
архівного відділу розірвались два снаряди, внаслідок чого були пошкоджені 5

вікон в архівосховищах архівного відділу.На щастя, всі документи
Національного архівного фонду, з кадрових питань (особового складу)
ліквідованих підприємств міста, що знаходяться на державному зберіганні в
архівному відділі, не постраждали і збережені у повному обсязі.
Захоплення будівлі архівного відділу у 2014-2015 роках не було.
Архівний відділ у цей період часу працював у важких умовах, враховуючи
соціально-економічну ситуацію та проведення АТО на території Донецької
області, але виконував безпосередні функції та планові завдання у зазначені
терміни.
З метою зберігання архіву на протязі двох років за участю міської ради
було вирішено низку організаційних питань: проведено роботу зі скління
пошкоджених вікон; забезпечено роботу охоронно-пожежної сигналізації з
виводом на пульт позавідомчої охорони; визначено долю кинутих документів з
кадрових питань (особового складу) ліквідованого підприємства – «дочірнє
підприємство «Центральна районна аптека №352» ТОВ «СіГМА РЄНТ»
(197 од. зб.).
У цей період часу не припинялось комплектування архівного відділу.
З метою забезпечення зберігання документів НАФ та з кадрових питань
(особового складу) ліквідованих підприємств міста у 2014 році прийнято на
державне зберігання до архівного відділу 10 фондів на 486 од. зб. постійного
зберігання; 2 фонди на 39 од. зб. з кадрових питань (особового складу); у 2015
році – відповідно 8 фондів на 255 од. зб. та 1 фонд на 197 од. зб. кинутих
документів.
За ці роки не зупиняла роботу експертна комісія архівного відділу, яка
співпрацювала з експертними комісіями установ, організацій, підприємств зони
комплектування архівного відділу.
У 2014 році на розгляд експертно-перевірної комісії (далі – ЕПК)
Донецької області надано та схвалено 1 опис справ управлінської документації
на 20 од. зб., погоджено 1 опис справ з кадрових питань (особового складу) на
12 од. зб.
На засіданні експертної комісії архівного відділу схвалено 8 описів справ
на 938 од. зб. управлінської документації; схвалено 9 описів справ з кадрових
питань (особового складу) на 515 од. зб.; погоджено 12 номенклатур справ
установ списку № 1, 2 на 2167 поз. ном.; 3 номенклатури справ – установ
списку № 3 на 920 поз. ном.
Проведено 3 комплексних, 3 контрольних перевірки роботи відомчих
архівів; підготовлено та проведено семінар з підвищення кваліфікації
робітників служб діловодства та архівних підрозділів установ, організацій,
підприємств на тему: «Проведення експертизи цінності документів в установі.
Складання та оформлення описів справ установи»; надано 169 консультацій
робітникам діловодних служб, установ, організацій, підприємств міста.
У2015 році на розгляд ЕПК Донецької області надано та схвалено 7
описів справ управлінської документації на 604 од. зб., погоджено 3 описи
справ з кадрових питань (особового складу) на 34 од. зб.

На засіданні експертної комісії архівного відділу погоджено 10
номенклатур справ установ списку № 1, 2 на 2335 поз. ном.; 2 номенклатури
справ – установ списку № 3 на 638 поз. ном.
Проведено 1 комплексна, 1 тематична, 3 контрольних перевірки роботи
відомчих архівів; підготовлено та проведено семінар з підвищення кваліфікації
робітників служб діловодства та архівних підрозділів установ, організацій,
підприємств на тему: «Упорядкування документів, їх наукове описування та
передавання до архіву установи»; надано 150 консультацій робітникам
діловодних служб, установ, організацій, підприємств міста.
На виконання Регіональної програми здійснення контролю за наявністю,
станом і рухом документів НАФ в Донецькій області на 2015-2019 роки
архівним відділом підготовлено проект відповідної міської програми.
Рішенням Дзержинської міської ради від 19.12.2014 № 6/59-16
затверджено міську програму здійснення контролю за наявністю, станом і
рухом документів НАФ на 2015-2019 роки, рішенням міської ради від
24.07.2015 № 6/69-14 до неї внесено зміни.
Згідно з заходами міської програми проведення перевірки наявності,
стану і руху документів НАФ, що зберігаються в архівному відділі, виконано у
повному обсязі.
Здійснити перевірку наявності, стану і руху документів НАФ, що
зберігаються у юридичних осіб зони комплектування архівного відділу у
встановленні терміни було неможливо з цілої низки причин: у зв’язку з
проведенням АТО, з кадровими змінами, скороченням відповідальних осіб за
ведення архіву, відключенням електроенергії на підприємствах, обмеженням
доступу до документів та інше. З цієї причини було внесено зміни до строків
проведення перевіряння документів, що зберігаються у юридичних осіб.
У цей період часу не припинялась інформаційна діяльність архівного
відділу, а саме:
- у 2014-2015 роках за документами архіву виконано 3059 запитів, у тому
числі у 2015 році -1735;
- на особистому прийомі в архівному відділі розглянуто 3094 заяви
громадян, у тому числі у 2015 році -1809;
- у 2014 році підготовлено та проведено спільно з народним музеєм
історії міста Дзержинська тематичну виставку на тему «За сторінками історії
Новгородського машинобудівного заводу»; у 2015 році: тематичні виставки: до
70-ї річниці з дня народження Івана Федоровича Карабиця, музиканта,
громадського діяча культури, видатного композитора XX сторіччя; до 70-ї
річниці Великої Перемоги: «Победители, спасибо Вам!»;
- у 2014 році підготовлено та опубліковано на сторінках місцевої газети
«Дзержинский шахтер» 2 статті: «По страницам архивных фондов. Из истории
Новгородского машиностроительного завода»; «За сторінками архівних фондів.
Шкільне життя мовою архівних документів»; у 2015 році – 2 статті «По
страницам архивных фондов: из истории отдела рабочего снабжения»; «По
страницам архивных фондов: из истории Дзержинского молокозавода».

У ці роки архівному відділу вдалося зберегти свій кадровий склад у
кількості 3 штатні одиниці.
Анкетування очевидців та учасників подій 2014-2015 років архівним
відділом не проводилось у зв’язку з відсутністю відомостей про
вищезазначених осіб у місті.
На виконання Закону України «Про засудження комуністичного та
націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та
заборону пропаганди їхньої символіки» від 14.07.2015 місто Дзержинськ було
перейменовано у м. Торецьк рішенням Дзержинської міської ради від
06.11.2015 № 6/74-3.
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