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В С Т У П 
 

Для пересічного громадянина архівна справа здається легкою та доступною. 
Суспільство не уявляє, які треба мати фахові знання з ведення діловодства та роботи 
архівних установ, щоб професійно прослідкувати життєвий шлях установ, організацій, 
підприємств різних форм власності та створених в них документів, проаналізувати 
цінність кожного документу окремо та взяти на себе відповідальність за знищення 
оперативної інформації. А, головне, не помилитися при відборі документів на «довічне» 
зберігання. Бо саме ці документи і є складовою історичної спадщини нашої області та 
частиною історичної спадщини України. 

За останні 30 років діяльність архівної системи в Україні переживає важкі часи. 
Розбудова власного шляху на теренах пострадянського простору, формування 
законодавчо-нормативної бази, пошук місця архівів низової ланки у структурі органів 
державної влади та місцевого самоврядування, долання кризових явищ через нерозуміння 
та недбале відношення до архівів, масштабна кадрова криза  в галузі тощо. 

Архівні установи Донецької області є одним із ланцюжків у мережі архівних установ 
України. Нам притаманне все, чим живуть інші архіви. Але ми маємо свої здобутки та 
досвід роботи, окреслюємо власні проблеми, шукаємо та знаходимо  шляхи їх подолання. 
Результатів в роботі можна досягти, якщо працювати командою. А задля цього треба 
знати не тільки те, що відбувається в кожному архіві, а взагалі в архівній системі області. 

Одним з дієвих напрямів у висвітленні досвіду роботи та обговоренні проблем стало 
регіональне інформаційне видання. З 2004 року в Донецькій області започатковано випуск 
власного журналу «Архивная летопись Донбасса», завдяки чому створено майданчик для 
обміну досвідом та отримання нових, цікавих знань про форми роботи архівів Донеччини, 
України, світу. 

Воєнні події на Донбасі кардинально змінили роботу архівних установ Донецької та 
Луганської областей. Нам прийшлося пережити важкі часи початку окупації, долати 
наслідки від обстрілів та захоплень будинків, шукати вихід у безвиході та повністю 
змінити звичайний стиль роботи архівних установ. І хоча в роботі наших архівів багато 
спільного з архівами Луганської області, ми, все ж таки, йдемо кожен власним шляхом. 

Відродити власне видання вирішено у 2019 році. Причин для цього багато. Цей 
інформаційний збірник став першим масштабним документом та свідком напрацьованого 
досвіду архівами за нелегкі часи проведення АТО/ООС в Донецькій області. 

На його сторінках висвітлений унікальний практичний досвід роботи архівних установ 
під час воєнних дій в Донецькій області, відродження архівів з чистого аркушу та пошуку 
нових форм роботи, коли загальноприйняті норми не дають відповіді, виживання та форм 
роботи під час проведення активних бойових дій, узагальнено здобутки архівної системи 
за 5 років, проаналізовано проблеми та  власні помилки.  

Сподіваємося, що все це допоможе сформувати ефективну стратегію розвитку архівної 
системи Донецької області на найближчі роки, застосовуючи не декларативні пріоритети, 
а фактичні потреби держави та суспільства у збереженні історичної спадщини в усіх 
напрямках життя області. Архівістам, громадянам буде цікаво та корисно дізнатися про 
нашу долю та роботу. Але ми щиро віримо, що ці знання ніколи не знадобляться архівам 
України у їх повсякденній діяльності. 

 
 

Редакційна колегія інформаційного бюлетеня 
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АРХІВНІ УСТАНОВИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

У РОКИ ВОЄННОГО ЛИХОЛІТТЯ 
 
До 2014 року державний архів Донецької 

області займав провідне місце в архівній системі 
України. Це був архів з потужним потенціалом, 
новітніми формами роботи та позитивними 
результатами діяльності. Зокрема, серед них можна 
назвати кілька напрямків: 

- архів перший серед архівних установ України 
почав цифрувати документи; створив бази даних та 
складав описи на оцифровані документи; провів 
експеримент з видавання справ користувачам 
читальних залів в електронному вигляді; 

- проводилися щорічні кущові семінари з обміну досвідом серед архівних установ 
низової ланки за участі керівництва ОДА, РДА та міських рад; 

- запроваджено проведення зональних 
семінарів з представниками Держкомархіву 
та державних архівів областей Східного та 
Центрального регіонів України; 
- розпочато проведення цільової 
комплексної експертизи цінності фондів 
установ статистики; 
- створено мережу трудових архівів в 
області для соціального захисту громадян; 
- видання архівного журналу «Архивная 
летопись Донбасса». 

Передвоєнний 2013 рік для архіву також був 
плідним. За досягнення у використанні інформації 
документів архів нагороджено орденом 
преподобного Нестора Літописця. Ми підвели 
підсумки роботи архівної системи області, 
спланували завдання на 2014 рік. Це був план 
«мирної» роботи архівів Донеччини за 3-ма 
основними напрямами: формування НАФ, 
забезпечення зберігання та використання 
інформації документів.  

 
ДІЯЛЬНІСТЬ АРХІВУ ПІД ЧАС НЕОГОЛОШЕНОЇ ВІЙНИ ТА АТО 
2014 рік став доленосним періодом випробування архівної системи області на 

життєздатність. 
Воєнні дії, які розгорнула Росія на території нашої області, докорінним чином 

змінили життя архівістів області. 
Рік розпочався бурхливо. Революція Гідності на Майдані, захоплення Росією Криму, 

прокотилися хвилі захоплення та звільнення адміністративних будівель в обласних 
центрах України. І на фоні цього відносний затишок в нашій області на початку року. 
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     У лютому вперше за багато років не проведено 
розширену колегію Укрдержархіву, бо на цей час 
припав  пік подій Революції Гідності в Києві. Її провели 
пізніше, у березні, але не всі керівники архівів областей 
змогли приїхати, в тому числі і я. 
     Бо хвиля проросійських сепаратистських мітингів, 
які проходили на той час у Харкові, Одесі, 
Дніпропетровську, Луганську, Запоріжжі та інших 
містах, докотилася в березні 2014 року і до Донецької 
області. Сутички проукраїнських активістів з 

проросійськи налаштованими громадянами супроводжувались кривавими зіткненнями, у 
тому числі із застосуванням вогнепальної зброї, стали для східних міст України регулярним 
явищем.  

Однак лише в Донецькій та Луганській областях це «бродіння» за фінансової, 
організаційної та пропагандистської підтримки Росії 
переросло у збройний виступ терористів із 
захопленням і утриманням адміністративних будівель, 
інфраструктурних об’єктів, місцевих силових 
структур, який у подальшому переріс у воєнні дії. 

В березні почалися масові заворушення в 
населених пунктах області, захоплення 
адміністративних будівель, встановлення над ними 
російських прапорів та прапорів нікому тоді не 
відомої Донецької народної республіки (ДНР). 
Невеличка частка людей на площах від імені 
невідомого «народного губернатора Губарєва» проголошувала ідеї створення нових 
адміністративних структур. Стали проводитися проплачені мітинги, спочатку малолюдні, 

потім більш масові. В місті 
помітно збільшилася 
кількість людей спортивної 
статури, які агітували за 
приєднання Донецької 
області до Росії. Їхній говір 
видавав, що це не місцеві 
жителі. 
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Більшість жителів міст пасивно ставилися до того, що відбувається навкруги. Хтось 
ходив на мітинги заради цікавості – що відбувається? Хтось через те, що втомився 
виживати без надії на спокійне майбутнє і сподівався на переміни, як в Криму. Така 
ситуація притаманна не тільки нашій області. Так відбувається завжди і всюди під час 
загострення загальної ситуації.  

По області прокотилася хвиля масових захоплень адміністративних будівель. Третього 
березня мітингувальники захопили будинок ОДА, але невдовзі 
залишили його. Потім було вчинено ще кілька спроб. Щодня 
мітингувальники ходили до ОДА, СБУ, прокуратури і влаштовували 
мітинги. Про те, що в місті були чужаки, свідчить факт. 9 березня група 
учасників проросійського мітингу, скандуючи «Донецк – русский 
город» зірвала на вулиці Університетській не тільки український 
прапор, а і прапор донецького клуба «Шахтар». В Донецьку не можна було уявити, щоб 
вболівальники зробили таке з прапором своєї улюбленої футбольної команди.  

«Російські туристи» помаранчево-чорний прапор футболістів прийняли за прапор 
українських націоналістів.  

13 березня мирний мітинг за Україну та проти війни на центральній площі Донецька 
закінчився кривавим побоїщем. Загинув Дмитро Чернявський, прессекретар обласної 
організації партії «Свобода».  

У березні 2014-го, під час трагічних подій на Кримському півострові, до охорони 
Донецького аеропорту залучили військовослужбовців ЗСУ зі складу 3-го окремого полку 
спецпризначення та 95-ї окремої аеромобільної бригади. 17 квітня 2014-го проросійські 
бойовики вперше спробували захопити аеропорт. Польоти з  летовища припинилися 6 
травня. 

Тим часом, зростав градус соціального напруження в регіоні. 25 березня пройшла 
остання апаратна нарада під головуванням заступника голови-керівника апарату ОДА. 
Мене тоді вразив внутрішній вигляд будівлі. Тривожно 
забилася думка – невже все так серйозно? Починаючи від 
входу і до четвертого поверху всі сходи заварені 
металом, в якому зробили невеличкі хвіртки. Охорону 
будинку посилено. Апаратна нарада пройшла, як завжди. 
Обговорювалися заходи на тиждень. Але ми не уникнули 
розмови про ситуацію, що відбувається. Нам пояснили, 
що ситуація нестабільна, але контрольована. 

Перший квартал держархів області та архівна 
система працювали у звичайному плановому режимі. На 
розширеному засіданні колегії підвели підсумки роботи  
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архівної системи області за 2013 рік. Виконали всі планові показники за І квартал. Ми 
провели урок для школярів до річниці виведення військ з Афганістану, зробили виставку 
документів. Працювали над фондом особового походження заступника декана історичного 
факультету Донецького національного університету Задніпровського Олександра Ілліча, 
планували проведення перевірок архівних відділів у ІІ кварталі, обговорювали питання 
завершення упорядкування фонду архіву, продовжили роботу над збірником документів з 
історії архівної справи в області, планували проведення тендерних закупівель. На 
зберігання до держархіву області прийняли документи 3-х установ. Це був останній прийом 
в цьому році. Йшла робота з установами обласного підпорядкування, але все частіше вони 
не могли займатися архівом через події, що відбувалися навкруги. Продовжувалася робота в 
обласних комісіях, наприклад, 03 квітня пройшло чергове засідання обласної комісії по 
ЧАЕС ОДА. 

Але нас бентежив інформаційний вакуум, нерозуміння того, що відбувалося навкруги. 
Не маючи інформації про реальний стан ситуації в області та Донецьку, я продовжувала 
спрямовувати роботу архіву та архівної системи у звичайному плановому режимі. 

З ІІ кварталу обласні організації та архівні установи 
через нестабільність та невизначеність в режимі роботи не 
могли підготувати справи для передачі до держархіву, 
узгодити дату проведення перевірок роботи у зв’язку із 
захопленням їх приміщень озброєними людьми, зміною 
їхнього місцезнаходження, переміщенням установ в інші 
місця роботи. Майже всі установи обласного рівня та 
установи ЦОВВ неодноразово змінювали юридичну адресу, 
частина з них перевозила поточну документацію на нове 
місце, намагаючись врятувати її від захоплення озброєними 
людьми. Які вже перевірки, коли навіть розповсюдження 
інформації про місцезнаходження установи створювало 
небезпеку для життя людей та документів. 

Звичайно, як можна було 
планувати дії архівної системи 
області, якщо ти не розумієш, що 
відбувається навкруги. Тоді ми не 
усвідомлювали, що вже жили в 
умовах ведення воєнних дій. Я вважала, що це тимчасово, 
порівнюючи події з тими, які розгорнулися в інших областях 
напередодні, де пройшли захоплення будинків влади, з 
елементами будівництва барикад, палінням шин та іншими 
атрибутами «воєнних дій». 
     На той час основною загрозою для архівів стали обстріли та 
захоплення будівель озброєними людьми, повний параліч дій 
правоохоронних органів в населених пунктах області, 
відсутність інформації про те, що відбувається навкруги.  
Тому для нас першочерговими стали 2 напрями: 

- забезпечення максимальної безпеки людей під час 
проведення АТО в області; 

- усунення пошкоджень приміщень та архівних документів 
під час надзвичайних ситуацій. 

Поступово події почали накладати відбиток на роботу архівних та інших установ 
області. 
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     06 квітня остаточно захоплено будинок ОДА. 
Документи не дали винести, як і власні речі 
працівників. Пізніше з’явилася інформація, що 
документи вивезли вантажівками з будинку ОДА і 
спалили. Керівництво ОДА, частина обласних та 
територіальних установ, в тому числі і силові 
структури, переїхали до міста Маріуполь. Працівники 
ОДА та структурних підрозділів втратили робочі 
місця, їх розмістили в інших установах міста, частково 
люди працювали вдома. В методичному кабінеті 

архіву ми розмістили працівників відділу роботи з виборцями ОДА. У нерозібраному 
вигляді, у мішках та коробках тимчасово у сховищах зберігалися документи, які вдалося 
забрати кільком відділам апарату ОДА. 

Пізніше на сайті «62-ua» я прочитала інтерв’ю з губернатором про те, що цілий 
тиждень у місті знаходилися спецпризначенці. Але вони не втрутилися, не відбили будівлі 
ОДА та обласного управління СБУ, як це було в інших областях, бо не отримали наказ про 
їх визволення. Невдовзі вони поїхали з Донецька. Довгі роки я задаю собі питання: «Чому 
не запобігли захопленням адміністративних будинків? Чому не звільнили 
облдержадміністрацію, як це було в інших регіонах, крім Донецької та Луганської області? 
Чому правоохоронні органи були мовчазними свідками цих подій?» І не знаходжу відповіді. 

Через події в місті, відсутність позавідомчої охорони прийняла рішення закрити 
читальні зали архіву. Пізніше в одному з них працювали спеціалісти управління 
моніторингу та діловодства, управління з кадрових питань ОДА. 

З квітня ситуація в області погіршилася, через це змінилися пріоритети в роботі 
архіву. У зв’язку із захопленням ОДА та виселенням з нього обласних та територіальних 
організацій архівом прийнято рішення відтермінувати строки перевірок.  Але перевірки 
архівних установ низової ланки продовжувалися. У квітні зроблено комплексну перевірку 
роботи архівного відділу Красноармійської РДА. Решту планових заходів ми теж 
продовжували виконувати. І очікували розв’язання ситуації. В нас було відчуття, що це 
ненадовго, все закінчиться у серпні. Звідкіля взялася ця думка, не знаю. Але ми вірили, що у 
вересні наше життя увійде у звичайну колію. 

В ці буремні часи, вперше за 10 останніх років, доведено розпорядження голови ОДА 
про скорочення штатної чисельності архіву на 2 одиниці. Вперше у мене не було 
можливості відстояти необхідність залишення штату без змін. 

У квітні прокотилася хвиля захоплень 
населених пунктів області. 12 квітня озброєна 
група бойовиків на чолі з колишнім російським 
військовим Ігорем Гіркіним захопила місто 
Слов’янськ на Донеччині, після чого в.о. 
президента Олександр Турчинов оголосив про 
початок антитерористичної операції (АТО). 

Воєнні події розгорнулися у містах 
Красний Лиман, Краматорськ, Маріуполь, 
Торецьк, Авдіївка та інших населених пунктах 
північно-східної частини Донецької області.  
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Архіви захоплених міст працювали в умовах ведення бойових дій. Архівісти майже 
щодня ходили на роботу, не зважаючи на обстріли, але не завжди могли потрапити на 
робочі місця. Комп’ютерну техніку в архівах забирали, що створювало проблеми у 
роздрукуванні виконаних документів та архівних довідок. Архівісти не завжди отримували 
заробітну плату, але попри всі обставини продовжували працювати, хоча і не завжди в 
повному складі. Основним напрямом роботи стало виконання запитів громадян, кількість 
яких зростала. Люди замовляли архівні довідки не тільки у разі потреби, але й заздалегідь, 
побоюючись залишитися без соціальних пільг. 

Пізніше в такому режимі стали працювати архівні відділи Сніжнянської, Жданівської, 
Кіровської, Шахтарської, Харцизької, Торезької міських рад та Новоазовської, 
Старобешівської, Тельманівської, Шахтарської, Ясинуватської райдержадміністрацій. 

Поступово територія області втрачала свою цілісність. Частина населених пунктів 
області залишилася на підконтрольній території, частина опинилася на території, яку 
контролювали незаконні озброєні формування.  

Проблемним стало координування роботи архівних установ області, проведення 
заходів, пов'язаних з виїздом за межі Донецька. Навіть отримати інформацію про ситуацію 
в архівах міст та районів стало не завжди можливим. 

Донецьк теж заполонили озброєні люди. Мешканці нашого міста стали заручниками 
ситуації.  
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Натовпи під триколорами шалено кричали про бажання приєднатися до Росії. 

Але в інших містах збиралися багатолюдні мітинги за Україну. 
А життя продовжувало приносити інші «подарунки». У Донецьку та його околицях 

стали з’являтися блокпости. Ми вперше почули таку 
назву, але й уявити не могли, що це таке та нащо їх 
роблять. Почалося мародерство. Про це не говорили 
відверто.  

В Інтернеті з’являлися відомості та фото про 
«віджаті» машини, пограбовані банки, розгромлені 
супермаркети та магазини, захоплення заручників. 
Серед білого дня на вулиці розстріляли працівників 
ДАЇ. А ще пішов слух про «Ізбушку» - катівню, яку 
зробили в приміщенні УСБУ області. У місті тепер 
постійно лунали звуки пострілів, з’явилося багато 
воєнної техніки: вантажівки з озброєними людьми, БТРи, танки.  

Навіть якщо ти їх не бачив, сліди їх пересування чітко викарбовувалися на асфальті. 
Частина установ обласного та територіального підпорядкування виїхала з міста. З того 

часу казначейство припинило оплату поточних витрат архіву. 
У місті діяло двовладдя. І все частіше можна було побачити листівки невідомої 

установи. 

Через ці події у місті, постійні обстріли, що створювали загрозу для життя 
працівників, з травня архів став працювати неповний робочий день або не кожний робочий 
день.  Режим роботи архіву керувався заступником керівника апарату ОДА в телефонному 
режимі.  

Незважаючи на існування нормативних і методичних документів, що регулюють 
роботу архівних установ під час надзвичайного стану, завжди на практиці виникають 
питання, що виходять за рамки правил. Склалася саме така ситуація, коли жодні правила, 
жодні нормативні документи не містили відповідей на питання, які поставило перед нами 
життя. З керівниками відділів ми виокремили види робіт, які можна виконувати поза 
межами архіву, бо все частіше нам приходилося працювати вдома, на роботу могли 
виходити 2-3 рази на тиждень. 

Так поступово для нас мирні дні залишилися у минулому. Люди зі зброєю та військова 
техніка всюди стали звичайним явищем. 

Кожен день був неспокійним. Постійно в Інтернеті з’являлася інформація про 
обстріли, поранених або загиблих мирних жителів, спалені будинки.  
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Переламним моментом в нашому житті стало 26 травня, коли почалася битва за 
Донецьке летовище. Цілий день гриміла канонада, місто здригалося від вибухів. Ми не 
могли повірити, що справжня битва точиться в аеропорту, який був гордістю і красою 
Донецька. 

В той день українські військові відбили наступ терористів, але це був початок. Битва 
за Донецьке летовище тривала 242 дні. За мужність та незламність захисників ДАП назвали 
«Кіборги». 

     Після захоплення 28 травня обласного 
телебачення на екранах телевізорів змінилася 
риторика подачі інформації на проросійську. 
     Ми втратили зв’язок з ОДА, тому про те, 
що відбувалося в області, дізнавалися з 
Інтернету та з телефонних розмов з 
керівниками архівних установ області. А 
новини були невтішні. Поступово, після 
захоплення «незаконними озброєними 
формуваннями» адміністративних будівель, 
замість виконкомів міських рад та РДА 
почали з’являтися адміністрації так званої 
«ДНР».  

     Тоді мені вперше спало на думку 
фіксувати інформацію про події в Донецьку 
та області за допомогою сайту міста, бо це 
було чи не єдине джерело інформації у вирії 
подій. В березні почалася робота з 

часткового копіювання інформації про основні події в Донецьку та області. Пізніше я 
скопіювала всю інформацію з початку року та фото до неї. Щоденні обсяги інформації були 
різні, інколи вони сягали за 50 новин на день. Забігаючи наперед можу сказати, що зараз ця 
робота продовжується. За 6,5 років зібрано величезний масив інформації, який потребує 
науково-технічного опрацювання. Цей інформаційний пласт матеріалів не має юридичної 
сили, але надає інформацію для аналізу та отримання фактів за різними напрямками 
життєдіяльності області. 
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Через ускладнення ситуації в області та у м. Донецьку, починаючи з травня 2014 року, 
держархів області неодноразово звертався до керівництва ОДА та Укрдержархіву щодо 
вирішення питання переміщення документів НАФ у безпечне місце. Незважаючи на 
численні звернення керівництва Укрдержархіву до Прем’єр-міністра України, Віцепрем’єр-
міністра України, Секретаря Ради національної безпеки і оборони України, Міністерства 
оборони України, Міністерства юстиції України, Генеральної прокуратури України, 
Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ, Штабу АТЦ при Службі безпеки 
України, інших центральних органів виконавчої влади, доручення Прем’єр-міністра 
України з цього питання вийшло тільки 01.12.2014 за № 1875/2/1-14 «Про вивезення 
документів архівних установ». Після розгляду його центральними органами виконавчої 
влади Укрдержархів 8 грудня 2014 року отримав відповідь. Загальний висновок був такий: 
«За інформацією штабу Антитерористичного центру (АТЦ) при Службі безпеки України на 
сьогодні міста Донецьк та Луганськ знаходяться під контролем представників незаконних 
військових формувань, якими вчиняються численні терористичні акти, пов’язані із 
захопленням заручників, державних, громадських будівель, блокуванням і пошкодженням  
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об’єктів транспортної системи, у зв’язку з чим неможливо забезпечити евакуацію 
документів Національного архівного фонду із зазначених міст». Дійсно, на той час вивозити 
документи НАФ було надто пізно.  

Щоденний графік роботи архіву продовжував коригуватися ОДА. Кожен вечір я 
отримувала інформацію: працюємо вдома всі, частково можна виходити на роботу чи всім. 
Хоча наступного дня або протягом дня режим роботи міг бути скоригованим в інший бік. 
Скільки разів мені доводилося терміново евакуйовувати людей з будинку архіву через 
стрілянину неподалік архіву, захоплення сусідніх приміщень тощо.  

Ми продовжували займатися підготовкою збірника документів «Архівне будівництво в 
Донецькій області. 2000-2010 рр.» Підготували зміни до Положення про ЕПК архіву. В 
червні провели засідання колегії, яке не змогли провести в травні через події в місті. 
Розглянули стан охорони праці та правової роботи. На колегії прийнято рішення про 
внесення змін до плану роботи архіву. Більше часу сплановано на внутрішню роботу архіву: 
перевірка наявності та стану справ у сховищах, координація роботи архівних установ 
області, надання консультативної та методичної допомоги в телефонному режимі, збір 
інформації про ситуацію та пошкодження в архівах міст та районів області тощо. Проводила 
апаратні наради. На них йшла мова не тільки про завдання та результати роботи архівної 
системи. Тепер на них розглядалися питання безпеки працівників, будинків та стан справ в 
архівах області для оперативного втручання та надання допомоги.  

Разом з тим, загальний стан ситуації поступово погіршувався. Пішло розбалансування 
співпраці з архівними відділами. Припинилися 
відрядження, не завжди був телефонний зв’язок з 
колегами міст та районів. Встановлення блокпостів 
різко погіршило роботу міжміського транспорту. І 
колеги майже перестали приїжджати в архів. 

В липні ситуація у місті залишалася 
напруженою. Звуки канонади та обстрілів стали 
фоном нашого щоденного життя. Інформація на 
сайті була невтішною.  

«01.07.2014. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що в Донецьку бойовики 
штурмують Донецьке обласне управління МВС. Є один загиблий міліціонер. 

03.07.2014. Заступник голови ОДА повідомив, що в Донецькій області загинуло не 
менше, ніж 160 мирних жителів»… 
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04 липня сталася надзвичайна подія. Ранок розпочався з вирішення робочих питань. 
Ми обговорювали можливість встановлення постів позавідомчої охорони в приміщеннях 
архіву, проведення заходів підготовки будинків архіву до опалювального сезону. У зв’язку з 
тим, що установи обласного та територіального підпорядкування змінили місця 
розташування через захоплення приміщень бойовиками, вирішували питання коригування 
плану перевірок відділу формування НАФ.  

Невдовзі я отримала новину, що бойовики захопили будинок партійного архіву. В 
заручниках опинилися 7 працівників. Не розуміючи мотивів цього вчинку та задля 
запобігання складання такої ситуації в нашому корпусі, я надала розпорядження відправити 
всіх людей додому. До речі, ми вже адаптувалися до таких ситуацій. І люди мали завдання, 
які будуть виконувати вдома. 

На неодноразові виклики наряд міліції не приїхав. Пізніше з’ясувалося, що увагу 
бойовиків привернув будинок архіву, який розташований у центрі міста. Тоді вони 
здійснювали пошук приміщень для розташування бойовиків. На початку липня бойовики 
вийшли із Слов’янська та інших міст увійшли в Донецьк. Для цих міст це стало днем 
визволення. А для нас "точкою неповернення". Велика кількість воєнної техніки та кілька 
тисяч озброєних бойовиків заполонили місто. З цього моменту війна остаточно та 
безповоротно увійшла в наші домівки. Але ми цього ще не розуміли. 
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На той час будинки архіву охороняли сторожі. Але вони так були налякані цією 
подією, що я вперше прийняла рішення відправити їх додому та закрити корпуси, бо 
розуміла, що наражати людей на небезпеку не маю права, вони не зможуть протистояти 
людям зі зброєю. 

Пам’ятаючи про пожежу у Будинку профспілок України, я прийняла рішення роздати 
трудові книжки людям, щоб не допустити втрати працівниками права на соціальний захист. 
Кожен такий крок мені давався непросто, бо жодна інструкція не давала відповідь, як діяти 
в тому чи іншому випадку. 

Переглядаючи нотатки у своєму щоденнику я тепер по-іншому оцінюю події минулих 
днів. У життя архівістів та жителів області увійшли  небезпека та невизначеність, вибухи та 
обстріли звучали майже цілодобово. 

На початку липня бойовики із Слов’янська та інших міст увійшли в Донецьк. Для цих 
міст це стало днем визволення. А для нас "точкою неповернення". Велика кількість 
військової техніки та кілька тисяч озброєних бойовиків заполонили місто. 

Переглядаючи нотатки у своєму щоденнику, я тепер по-іншому оцінюю події минулих 
днів. У життя архівістів та жителів області увійшли небезпека та невизначеність, вибухи та 
постріли звучали майже цілодобово.  

Ми пережили тривожні часи під час вибухів та обстрілів 
неподалік архіву. На власні очі побачили страшне видовище 
розстріляної маршрутки, яка залишилася після нічного бою на 
газоні перед архівом, та посічену зовнішню стіну будівлі. 
Відчули страх та водночас подив від сліду кулі у шибці вікна 
та самої кулі на столі в реставраційній лабораторії. Були дні, 
коли під час захоплення сусідніх будинків ми організовували 
евакуацію працівників архіву протягом 10 хвилин. 

Ми продовжували виконувати свою роботу, яка 
порушувалася майже щодня непередбачуваними обставинами та боями в західних та 
північних районах місця, в аеропорту. Будівлі архіву знаходилися у протилежних частинах 
Донецька. Можливо тому, попри постійні обстріли, ми почували себе у відносній безпеці. 
Два відчуття – війна та мир – ніяк не вкладалися у наший головах. А колектив потроху 
починав ділитися на тих, хто залишався з Україною, і тих, хто ставав прихильником ДНР. 

Загострення суспільно-політичної ситуації в області, постійні обстріли в місті, 
зростання кількості загиблих та поранених жителів, пошкоджених будинків, скорочений 

режим роботи міського транспорту, наявність великої 
кількості озброєних людей та військової техніки стали 
причиною того, що керівництво ОДА прийняло рішення про 
надання всім бажаючим працівникам структурних підрозділів 
ОДА відпусток на невизначений термін до врегулювання 
ситуації: планових, позапланових, безоплатних, будь-яких, 
щоб люди могли покинути місто. Більша частина колективу 
скористалася цим. 
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В архіві залишилося працювати менше 20% людей. Головним завданням та водночас 
проблемою для мене залишалася безпека людей, які продовжували працювати в архіві. Ми 
вибрали планові завдання, які можна виконувати в архіві з тими людьми, що лишилися, вже 
без прив’язки до поквартальних планових термінів виконання. 

Проводили прийом громадян та виконували запити, ремонт документів фонду Р-1142 
"Слов'янський повітовий військовий комісаріат, м. Слов'янськ Слов'янського повіту 
Донецької губернії", велася перевірка наявності справ фондів, готувалися матеріали для 
виставок документів, радіопередач та публікацій у пресі. Робота ЕПК призупинилася через 
неможливість передавання документів архівними відділами області. 

У цей час ми намагалися встановити позавідомчу охорону архівних будівель. На 2014 
рік в кошторисі заплановано 80,0 тисяч грн для встановлення охорони на час приймання 
виборчої документації президентських виборів, які, до речі, так і не дали провести у частині 
населених пунктів області. Тому вирішено використати їх у цей важкий період. Грошей 
вистачало на оплату послуг охорони на 40 днів. І ми сподівалися, що цього буде достатньо, 
щоб пережити найстрашніші дні. Але, як виявилося, домовлятися вже було ні з ким. І 
казначейство припинило оплату платіжок. 

До всього додалося ще одне лихо. Наприкінці липня перестали виплачувати заробітну 
плату працівникам архіву. Але ми продовжували 
надсилати платіжки в паперовому варіанті, як вимагало 
казначейство. Так як казначейство працювало у місті 
Маріуполь, платіжки приходилося передавати через водіїв 
рейсових автобусів, яким мусили платити за «послугу 
перевезення». Там їх забирали працівники архіву або 
працівники архівного відділу міста і несли до 
казначейства. Це було незручно, дорого та небезпечно. Ми 
чули про випадки обстрілів автобусів. 

29 липня вийшло розпорядження голови ОДА «Про організацію роботи ОДА та її 
структурних підрозділів в умовах проведення АТО». Через проведення на території міста 
Донецьк антитерористичної операції, неможливість виконання в повному обсязі власних 
повноважень архіву запропоновано «тимчасово переміститися до м. Маріуполь». Нами 
підготовлено листи на ОДА та Укрдержархів з обрахуванням кількості справ (в тонах та 

м
3
), які треба було вивезти, проведено розрахунки кількісних параметрів необхідного 

транспорту та людської сили для завантаження-розвантаження документів, кількості 
необхідних площ та оговорено умови, які знадобляться для переміщення архівних 
документів та розміщення їх на новому місці. 

Тим часом, у містах області йшли бої, продовжувалися потужні обстріли житлових 
кварталів, зростала кількість пошкоджених будинків, поранених та 
загиблих, звуки залпів і вибухів лунали по всіх містах.  

Йшли жорстокі бої за Савур-Могилу, Сніжне, Іловайськ, Горлівку, Шахтарськ та інші 
населені пункти.  

У серпні 2014 року сили АТО звільнили більшу частину територій, захоплених 
терористами. Українські війська взяли в кільце Донецьк, і воно невпинно звужувалося. 
Здавалося, ще трішки і цей кошмар закінчиться. Звільнення рідного міста та області ми 
чекали з дня на день. Але, щоб зупинити повний розгром бойовиків та не допустити 
відновлення української влади в області, Росія розпочала повномасштабний, відкритий 
військовий наступ напередодні Дня незалежності України. Захоплена східна частина 
території області. Донецьк залишився окупованим містом.  
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Першого вересня міністр оборони України написав, що «…антитерористична операція 
на Сході України практично завершилася, так як на боці бойовиків воюють кадрові 
військові Російської Федерації, а ситуація переросла в повномасштабну війну між двома 
державами». 

Наше життя перетворилося на пекло, схоже на життя людей часів воєнної окупації 
області у 1941-1943 рр. Відтоді змінилася не тільки доля архівістів, жителів області, але і 
доля всієї країни. 

На початку вересня більшість працівників повернулася з відпусток. Але становище 
архівістів було скрутне. Заробітну плату не виплачували. У людей не було коштів навіть на 
проїзд до роботи у міському транспорті. Ми писали листи на голову ОДА з проханням 
посприяти у вирішенні цього питання. А до того мінімізували присутність людей в архіві. 
Більшість архівістів працювали вдома, виходячи за необхідністю на роботу в архів раз-два 
на тиждень.  

З архівними відділами ми продовжували підтримувати зв’язок за будь-якої 
можливості. Відсутність вільного пересування по області унеможливило виконання 
планових завдань: передавання документів до держархіву області, участь керівників архівів 
у запланованих семінарах та нарадах тощо. До того ж, частина працівників архівів 
захоплених міст та районів також була відправлена у безстрокові відпустки. Все це 
остаточно порушило звичайний ритм роботи архівних установ області та унеможливило 
виконання планових завдань. Відтепер не кожен день архіви низової ланки працювали 
стабільно. А ми не завжди мали інформацію про ці зміни.  

Крім того, після захоплень бойовиками ДНР адміністративних будівель та зміни 
керівництва в містах і районах області відбувалися кадрові зміни і в архівних відділах 
міських рад та райдержадміністрацій. Частину архівістів звільнили, частину залишили 
працювати на посаді, деякі стали працювати без оплати, як волонтери. В архіви прийшли  
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нові люди, зовсім не обізнані в архівній справі. Поступово втрачався зв’язок із колегами. З 
осені робота архівів стала майже безконтрольною, крім телефонних перемовин. До того ж, 
більшості працівникам архівів низової ланки заборонено передавати будь-які відомості 
державному архіву області. 

У цей непростий час ми продовжували працювати. Проводили моніторинг роботи 
архівної системи, аналізували факти змін в архівах, що відбувалися. Ми підвели підсумки 
роботи відділу НАФ з установами – джерелами формування НАФ. Проаналізували стан 
виконання планових завдань за 9 місяців архівними установами області. Збирали 
інформацію про пошкодження в архівах під час обстрілів та проведену роботу з усунення їх 
наслідків. Підвели підсумки виконання запитів  та оцінювали можливість відкриття 
читальних залів в архіві. Обговорювали питання модернізації сайту, готували Анотований 
реєстр описів фондів довоєнного періоду, вирішували щоденні питання. 

Крім того, докладали зусиль для підготовки корпусів архіву до опалювального сезону. 
Вдалося підготувати до опалювального сезону  корпус 2. В головному корпусі не завершені 
роботи через припинення оплати рахунків обласним казначейством, тому вирішувалося 
питання  можливості розміщення взимку більшої частини працівників архіву у корпусі № 2. 

Проаналізувавши виконання планових показників по всіх напрямках в держархіві 
області, ми готували пропозиції щодо коригування плану роботи архівної системи області 
на кінець 2014 року. До Укрдержархіву направили лист з обґрунтуванням проведення 
заходів для ефективної роботи архівних установ Донецької області в воєнних умовах. 

Не можна забувати, що воєнні дії продовжувалися по всій окупованій території 
області. Крім звичайної архівної роботи, нам доводилося вирішувати питання усунення 
пошкоджень, які зазнавали корпуси архіву під час вибухів у місті. Наведу лише один 
приклад: 20 жовтня 2014 року під час потужного вибуху в Донецьку зазнали пошкоджень 
одразу 2 будівлі держархіву області, які розташовані на відстані 4-х зупинок громадського 
транспорту. Пошкоджені вікна в архівосховищі №3, 2-х робочих кімнатах, на центральних 
сходах корпусу 1 та в робочих кімнатах корпусу №2. Протягом трьох днів пошкодження 
усунено силами архівістів підручними матеріалами, які знайшлися в архіві. Адже 
казначейство не відновило фінансування архіву, в тому числі і виплату заробітної плати.  

В області частина будівель архівних установ теж зазнали пошкоджень. Під час 
бойових дій постраждали приміщення в архівних установах міст Авдіївки, Горлівки, 
Донецька, Ясинуватої, Мар’їнського, Старобешівського та Ясинуватського районів. Це 
далеко не повний перелік. Втрати архівних документів в архівних відділах не зафіксовані. 
За наданої архівами інформацією, в результаті бойових дій втрачені документи в архівних 
підрозділах установ та підприємств: ДП «Шахтарськантрацит», управління пенсійного 
фонду міста Шахтарська, шахти «Єнакіївської». Постраждали документи Вуглегірської 
міської ради (м. Єнакієво), Булавинської та 
Ольховатської селищних рад (м. Єнакієво), 
Ясинуватської міської ради, Моспинської 
селищної ради (м. Донецьк), рудоуправління міста 
Комсомольська Старобешівського району. 

В пожежі під час бойових дій в 
адміністративних будівлях згоріли документи 
Маріупольської та Торецької міських рад та їх 
структурних підрозділів. 

30 жовтня головний корпус держархіву області захоплено озброєними людьми. В 
архіві встановили цілодобову охорону. Хто саме нас охороняє, нам не казали. З того часу 
навіть жіночі сумочки працівниць архіву ретельно перевірялися озброєними охоронцями. 
Така "турбота" була іронією долі, бо для директорів охорона державних архівів областей 
давно перетворилася на «поле бою» за фінансування на ці заходи.  

Випадки втручання озброєних людей в роботу архіву були не одноразові. І кожного 
разу ми з заступниками мобілізовувалися, щоб вистачило сил захистити колектив та 
вистояти самим. Кілька разів в архів приходили працівники так званих «міністерств ДНР» з 
озброєною охороною. Причини візитів були різні, наприклад, щоб «з’ясувати наші 
проблеми» та «допомогти їх вирішити». Реальних кроків не було зроблено. У листопаді 
котельня головного корпусу не була готова до опалювального сезону у зв’язку з тим, що 
обласне казначейство так і не сплатило рахунки. В кабінетах температура стала +13°.  
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Тим часом, ситуація в місті та області погіршувалася.  
02 листопада 2014 року в Донецьку та Луганську бойовики провели незаконні вибори 

«голів» та «депутатів» невизнаних республік. Ще раніше, в травні, на окупованих 
територіях бойовики влаштували так звані «референдуми», на які, всупереч Конституції 
України, винесли питання про «державну самостійність» ДНР та ЛНР. Все частіше 
з’являлися листівки.  
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Ані Україна, ані інші держави або міжнародні організації результати референдумів не 
визнали. 

Працювати у звичному режимі ставало неможливо. Структурні підрозділи та 
територіальні установи ЦОВВ перемістилися на територію, яка перебувала під контролем 
України. Специфіка нашої роботи та почуття відповідальності за архівні документи не 
давали нам вчинити так само. Ми щиро вірили у закінчення цієї ситуації найближчим часом 
і чекали цього. Нас підтримували думки про факти, що в інших областях, в містах на 
півночі та в центрі області така ситуація вже закінчилася. Значить, і в нас буде так само.  

Підводячи підсумки за цей період, можна сказати, що до переміщення ми працювали, 
пристосовуючись до умов та з урахуванням подій, що відбувалися навкруги. Хоча насправді 
це був період виживання без відчуття безпеки, невиплати заробітної плати, припинення 
фінансування архіву, і взагалі нерозуміння того, що відбувається навколо. Ми виконували 
роботу, яку могли робити в тих умовах. Записи про частину виконаних показників 
залишилися в моїх нотатках, зроблених під час проведення колегій, робочих та апаратних 
нарад. Тому приводжу цей перелік, який не претендує на повноту. Іншої інформації немає.  

Проведено комплекс робіт по ремонту документів фонду Р-1142 "Слов'янський 
повітовий військовий комісаріат, м. Слов'янськ Слов'янського повіту Донецької 
губернії" (70% від планових показників), підшивку метричних книг (81%), виконали заходи 
Регіональної Програми здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів НАФ 
на 2014 рік на 105% від планового показника. Проведено роботу з удосконалення науково-
довідкового апарату (64%), описування відеодокументів, переданих Донецькою державною 
обласною телерадіокомпанією (97%). Виконані завдання з тематичного розроблення фонду 
Р-1136 «Архівний відділ виконкому Донецької обласної ради депутатів трудящих», оп. №1 
за 1932-1940, 1943-1953 роки, оп. №3 за 1932-1953 роки. Проведено 15 перевірок установ – 
джерел формування архіву (31%). Підготовлено 8 виставок, 3 статті, взято участь у 5 радіо- 
та 1 телепередачах. У жовтні ми провели останню колегію в цьому році, в четвертому 
кварталі – засідання НМР. 

Але на цьому випробування для архівної системи нашої області не закінчилися. 
Кабінет Міністрів України 07 листопада 2014 року видав постанову №595 "Деякі питання 
фінансування бюджетних установ, здійснення соціальних виплат населенню та надання 
фінансової підтримки окремим підприємствам і організаціям Донецької та Луганської 
областей", яка передбачала «…до 1 грудня 2014 р. переміщення бюджетних установ, 
підприємств та організацій, що належать до сфери їх управління, з населених пунктів, на 
території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження (далі - 
тимчасово неконтрольована територія), в населені пункти, на території яких органи 
державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі. Переміщення 
здійснюється лише тих бюджетних установ, підприємств та організацій, що у разі 
зміни місцезнаходження зможуть забезпечити провадження своєї діяльності». 

Рядки цього нормативного документу свідчать про те, що ситуація в Донецькій та 
Луганській областях органами державної влади вважалася тимчасовою. Сама постанова 
носила декларативний характер, бо не містила конкретного механізму та умов переміщення. 
Влада видала постанову, але вирішення нагальних питань переміщення та відновлення 
роботи покладала на керівників самих установ. 

До початку листопада більшість структурних підрозділів ОДА та територіальних 
установ ЦОВВ, які вже виїхали з Донецька, розташувалися на території області. Але були 
установи, які виїхали за її межі. Частина установ залишилася на окупованій території. Ми ж 
залишалися у власних приміщеннях і продовжували працювати. До того ж я навіть уявити 
не могла, як можна кинути напризволяще будівлі архіву та архівні фонди, що станеться з 
людьми? 

В листопаді ми намагалися вирішити організаційні питання, пов’язані з майбутнім 
переміщенням. Після призначення заступника голови - керівника апарату ОДА відбулася 
наша зустріч. Ми сподівалися отримати інформацію щодо виконання постанови та 
відновлення роботи архіву на новому місці. Замість цього ми почули: "Навіщо архіву сюди 
переїжджати?" На наші питання «У яких приміщеннях буде розміщуватися наш архів?», ми 
почули відповідь, що нас приголомшила: «Це питання Ви повинні вирішити самі. Житлом 
людей ніхто не забезпечує. Це теж Ваше питання». До речі, працівників апарату ОДА 
автобусом возили до Святогір'я, їх тимчасово поселили у пансіонаті. Архівістам там місця  



Архіви Донеччини. 2014-2019 роки 

23 

не знайшлося. "А що буде з документами, які знаходяться в держархіві області"? «Нічого. 
Забудьте». 

Ці скупі рядки не можуть передати нашого розпачу від перспектив, які очікували нас 
попереду. Щоб почути таке, нам прийшлося провести у дорозі 6,5 годин та перетнути 12 
блокпостів, ризикуючи власним життям. 

Ми їхали сільськими дорогами, бо траса перед в’їздом у Донецьк вже була перекрита 
бойовиками. Те, що ми бачили з вікон автобуса, заставляло стискатися серце. 

В населених пунктах—розбиті вщент або без дахів будинки, вибиті вікна, розбиті 
стіни, воронки від снарядів, зламані, як сірники, бетонні електричні опори, безкінечні 
перевірки документів на блокпостах і всюди велика кількість озброєних людей, які могли 
кожної хвилини вивести тебе з автобуса і не повернути. Ми розуміли, що цілком залежали 
від них.  

Після цієї зустрічі переді мною постало питання: «З чого починати?» З прийняття 
рішення про переїзд в нікуди? Туди, де тебе ніхто не чекав! Де не було умов для 
продовження роботи архіву. Де не було передбачено жодних умов для проживання 
працівників архіву, які від держави отримали лише статус – «вимушені тимчасові 
переселенці». 

Пояснити мені, як буде працювати архів на новому місті без документів, не міг ніхто. 
Яким чином їх лишити в Донецьку – теж не зрозуміло! Єдине, у що ми вірили 100%, - що 
така ситуація протримається недовго. Залишилося 2-3 місяці, можливо, трішки більше. 
Чому саме так ми думали - пояснити неможливо. Але ці думки додавали сили не зламатися, 
вистояти. В установах, які виїхали з Донецька раніше, теж не всі працівники переїхали. 
Частина людей працювала віддалено вдома, бо комп’ютерна техніка залишилася в 
захоплених будинках.  

Зараз, озираючись назад, не можу собі уявити, як я з усім цим впоралася. Приміщень 
для розміщення архіву в Краматорську, Слов’янську та Маріуполі не було. Все було 
зайнято іншими установами, що перемістилися раніше. До того ж, там міська влада сама не 
мала власного приміщення, бо будівлю ради спалили під час протистояння у місті. Частина 
установ переїхала в Артемівськ та Красноармійськ. Там теж не було приміщень, які можна 
взяти в оренду. Про приміщення, придатні для роботи архіву, мова не йшла. Документи з 
Донецька через блокпости вивезти було нереально.  

Я вирішила знайти приміщення для розміщення людей в Костянтинівці. Чому я 
зупинилася на цьому місті? Воно розташоване по трасі Донецьк - Харків. Дорога від 
Донецька до Костянтинівки у мирні часи займала годину поїздки автобусом, і працівникам 
було б зручно їздити на роботу та додому. В 40 хвилинах від Костянтинівки знаходиться 
Краматорськ, де розмістилася ОДА. І це давало можливість нам працювати з ОДА та  
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вирішувати питання. Але вже існувала проблема того часу: через встановлені блокпости 
обрахувати час на дорогу стало нереально. 

Досвіду роботи в таких умовах у нас не було, як і у всіх архівних установах України. 
Тому я прийняла рішення працювати вахтовим методом. Частина колективу виїжджає на 
українську територію, решта працює в архіві. Потім міняємося. На той час невиплата 
заробітної плати призвела до того, що люди через брак грошей були у великій скруті. 

Дуже важкою і сумною була моя остання розмова про переміщення з колективом в 
стінах рідного архіву. В очах колег я бачила нерозуміння: чому треба покинути власні 
домівки, рідних, все те, чим ти жив, та переїжджати невідомо куди. Але зарплату нам 
припинили платити в липні. І умовою для її отримання було переміщення. Я пояснила 
людям про роботу вахтовим методом. Люди просто мовчали. Робота багатьох працівників 
можлива тільки в приміщеннях архіву. І тому вони сподівалися, що переїзд їх не 
торкнеться. Кожен думав – це просто треба пережити, скоро все владнається. Нам не 
пояснювали, що відбувається насправді.  

На виконання постанови КМУ ми перереєстрували держархів області на українській 
території за адресою розташування ОДА в приміщенні Краматорської міської ради, куди її 
перевели після призначення нового губернатора області Кіхтенка Олександра 
Тимофійовича. 

Я першою виїхала в Костянтинівку, і з 24.11.2014 почала там працювати. Як описати 
мій перший день роботи в чужому місті без 
архіву, без приміщень та документів, без 
працівників, без умов, з одним мобільним 
телефоном у руці та ще на вулиці 
незнайомого міста? Вирішувала організаційні 
питання щодо розміщення архіву та 
працівників. Переговори з керівництвом 
Костянтинівської РДА та районної радою 
принесли позитивний результат. Нам здали в 
оренду робочу кімнату на 5-му поверсі 
районної ради – 26 м², правда, без телефону, Інтернету. Але там були меблі і тепло. Під час 
нашої розмови голова райради мене спитав: «На який час плануєте орендувати 
приміщення?» Я відповіла, що до завершення АТО, маючи на увазі – 2-3 місяці. Тоді я 
дійсно так думала. Уявити собі, що це розтягнеться на 6 довгих років та досі не буде мати 
завершення, тоді було неможливо.  

Паралельно шукала житло для працівників. Після закриття заводів жителі міста 
втратили роботу та багато людей виїхали. Їхні квартири стояли порожні, але у більшості з 
них були відрізані всі комунікації, і вони не придатні для життя. Вдалося знайти приватний 
дім, де можна розмістити 3 працівника. 

Колеги з архівного відділу Костянтинівської міської ради допомагали в отриманні 
пошти на адресу нашого архіву. Я запам’ятала, що першим прийшов лист від центру АТО з 
рекомендаціями вивезти виборчі документи з окупованих територій в інші області. Не 
можна передати, як це мене вразило! Це замість спасіння документів НАФ по історії 
регіону! Після захоплення архіву бойовиками ДНР архівні документи, електронні бази 
даних, оцифровані копії документів тощо залишилися у 2-х будівлях держархіву області. 
Всі звернення архіву до установ вищого рівня щодо організації вивезення 2,0 млн архівних 
справ, які зберігалися в державному архіві області за період ХVІІІ-ХХІ століть, позитивних 
результатів не принесли. 

Наступного дня виїхав начальник сектору економіки та фінансового забезпечення. 
Вона оселилася в Краматорську. Начальник архівного відділу Краматорської міської ради 
допомогла з приміщенням, надала робочу кімнату для працівників бухгалтерії та  
комп’ютерну техніку. Таке рішення було правильним, бо ОДА, департамент фінансів теж 
були там. Це не зовсім зручно для поточної роботи, але їздити кожного дня через блокпости 
з Костянтинівки в Краматорськ було ще гірше. До того ж, казначейство продовжувало 
вимагати надання паперового варіанту платіжок. Вони теж були заручниками ситуації, бо 
Казначейство України вимагало дотримання процедури без урахування ситуації, яка 
склалася в області. А ще наполягали на присутності бухгалтера, щоб провести звіряння. У 
мирні часи це звичайна робота. А нам, щоб відправити документи, прийшлось розробити  
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«маршрутну карту воєнного часу». Це варто того, щоб описати. Міжміський транспорт 
якийсь час ще ходив через Донецьк. Бухгалтер готував пакет документів та маршруткою 
передавав в Костянтинівку. Ми зустрічали з Краматорська маршрутку з документами, я 
підписувала їх і через водія автобуса відправляли в Донецьк. Там автобус зустрічав 
працівник архіву і, сплативши в черговий раз за перевезення, віддавав папку з документами 
водію автобуса, який їхав в Маріуполь. Колеги міського архіву або колишні працівники 
нашого архіву зустрічали автобус, забирали документи та передавали в казначейство. Весь 
час, поки документи були в дорозі, ми по телефону «супроводжували» перевезення 
документів. Були дні, коли ми не мали можливості сплатити за передачу документів. 
Шукали вихід, якого просто не було. Потім дорогу через Донецьк перекрили. І автобуси 
стали їздити сільськими дорогами. Раніше дорога автобусом від Донецька до Маріуполя 
займала 1,5 години. Тепер — 7-9 годин, інколи і більше.  

Такий спосіб роботи з казначейством проіснував до 2017 року. Це свідчить про 
нерозуміння ситуації та проблем, в яких ми опинилися.  

Наприкінці листопада казначейство запросило список працівників архіву, які виїхали з 
Донецька. Решті не планувалося виплачувати заробітну плату. Пізніше я все ж таки 
добилася, щоб люди отримали зарплату в повному обсязі, хоча і з запізненням на півроку. 
Але ключове слово – отримали. 

До того ж, події у м. Донецьку підтверджували, що в 
архіві залишатися було небезпечно. В останній день листопада 
в архів прийшла міністр юстиції ДНР Вороб’йова у супроводі 
озброєних людей. Вони планували підпорядкувати архів голові 
ДНР, і тому їм був потрібен директор. Дізнавшись про мою 
відсутність, вони взяли копії штатного розпису та структури 
архіву. Люди розхвилювалися, бо не могли уявити, чим для них 
це обернеться. 

 
ЖИТТЯ ПІСЛЯ ПЕРЕМІЩЕННЯ 
Датою відродження роботи архіву після переміщення в місто Костянтинівка фактично 

можна вважати перше грудня 2014 року.  
Станом на 01.12.2014 ситуацію, у якій опинився архів, можна охарактеризувати таким 

чином:  
- із загальної кількості працівників (58 осіб) 

архіву у м. Костянтинівку переїхали лише 6 осіб; 
- будівель або пристосованих приміщень для 

організації та роботи архіву не було;  
- архівні документи, електронні бази даних, 

оцифровані документи, облікові документи, 
документи архіву залишилися у 2-х будівлях 
архіву в м. Донецьку; 

- не вдалося вивезти обладнання, меблі, 
комп’ютерну техніку—нічого; 

- була нагальна потреба у житлі для працівників архіву. 
Оцінюючи цей факт, зрозуміло, що ми почали роботу з чистого аркуша у «чистому 

полі». 
Але доля невблаганно кидала нас у нову прірву. До цих проблем додалася ще одна - 

«кадрова криза», яка була спричинена постановою КМУ та вимагала звільнення всіх 
працівників установ, звичайно, і архіву також, які не перемістилися на українську 
територію. Враховуючи відсутність розуміння ситуації, спираючись на хронологічні межі 
захоплення та визволення міст області, більшість архівістів сподівалися, що Донецьк є 
тимчасово окупованим містом та невдовзі буде визволений. Тому не виявили бажання 
виїхати з Донецька. Крім того, не був розроблений механізм адаптації людей, що повинні 
були покинути своє житло та рідних. В  грудні 2014 року звільнилися 37 осіб. 21 працівник 
знаходилися у відпустці, з них 7 осіб взяли відпустку до закінчення АТО. Архів став майже 
єдиною установою з обласних та територіальних переміщених установ, де бажаючим 
працівникам надано відпустки «до закінчення  АТО». Фактично піднімали архів після 
переміщення та організовували роботу 6 осіб: директор, заступник директора, головний 
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науковий співробітник, юрист, кадровик та бухгалтер.  
Перші кроки на новому місті в грудні пов’язані з: 

- прийняттям рішення про призупинення діяльності архіву в Донецьку; 
- поданням заяви про захоплення будівель архіву в Донецьку; 
- проведенням процедури масового звільнення працівників; 
- пошуку приміщення для архіву; 
- визначення основних напрямків роботи архіву в умовах переміщення; 
- складання звітної документації за 2014 рік. 

Початок роботи можна описати таким 
чином. Ми мали робочий кабінет, де стали 
працювати всі разом. За столом - 2 працівника, 
за приставним столом ще 2, одна людина 
розмістилася на підвіконні. Умов для праці не 
було: без телефонного зв’язку, Інтернету, 
комп’ютерної та множувальної техніки. Всі 
працівники працювали на власних ноутбуках. 
Один ноутбук Костянтинівська РДА надала нам 
у тимчасове користування. Першу пачку паперу 
нам дали архівісти архівного відділу 
Костянтинівської РДА та ще кілька разом з канцтоварами привезли працівники архіву з 
Донецька. 

Після того, як на сайті ми розмістили інформацію про наше переміщення, через 
відсутність телефонного зв’язку дзвінки стали надходити до РДА та райради. Ми із 
заступником відповідали на них. Мене вразила перша телефонна розмова. Людина дзвонила 
з Ізраїлю. Після моїх пояснень щодо ситуації, у якій опинився архів та чому ми не можемо 
виконати його запит, чоловік сказав: «Тримайтеся! Чим я можу вам допомогти?» Така 
підтримка надавала сил працювати. 

Люди хотіли отримати довідки, як це було раніше, у Донецьку. Тепер приходилося 
пояснювати, що ми виїхали без документів, тому не можемо виконувати запити. Хтось не 
вірив в те, про що ми говорили, хтось перепитував: невже у вас дійсно йде війна? Були такі, 
що питали: чим можна вам допомогти?  

Запити виконував заступник директора. На телефонні дзвінки я відповідала разом з 
нею. Ми розробили шаблон відповіді про ситуацію, яка сталася з архівом, в якій 
обґрунтували причини неможливості виконання запитів на невизначений період. 

Третього грудня відбулася робоча зустріч з першим заступником голови ОДА. Він 
погодив нашу ініціативу розміститися в Костянтинівці, так як в Краматорську не вистачало 
місця для розміщення всіх установ, та вирішив наш досвід розповсюдити на установи, що 
не знайшли собі притулку. Просила допомогти з комп’ютерами, але він сам працював на 
своєму ноутбуці. У казначействі лежать несплачені платіжки – обіцяв допомогти вирішити 
питання. І ще одне, головне, питання – заборгованість по заробітній платі. Сказав, що 
фінансування на область по зарплаті виділяється обмаль і воно не покриває потреб. Але про 
нашу проблему він знає та буде тримати її на контролі. 

01.12.2014 підписано наказ про призупинення діяльності архіву в м. Донецьку у 
частині виконання запитів громадян, забезпеченні збереженості документів архіву, 
опечатування архівосховищ та необхідністю для людей визначитися самостійно з 
подальшим місцем роботи. 

До відділу міліції подано заяву про захоплення приміщень архіву озброєними людьми. 
По цьому факту відкрито досудове провадження. 

За грудень підготували частину форм звітної документації, з урахуванням тих 
відомостей, що були на флешках працівників, які виїхали та які протягом грудня 
передавали працівники архіву, що залишилися працювати в Донецьку. Було частково 
складено ф. 201, 203, 205, 207, звіт про роботу з кадрами в повному обсязі. Паспорт архіву 
(ф.202) складено тільки за даними архівних відділів, що знаходилися на українській 
території. Дані держархіву області відсутні. 

Щоб зафіксувати інформацію про кількість документів, ми обрахували кількісні 
параметри документів НАФ та документів соціального характеру, які знаходяться на 
українській території (30,5%) та опинилися на окупованій території (69,5%). 
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Після обговорення ситуації в області з Укрдержархівом планова документація на 2015 
рік не складалася у зв’язку з тим, що ми не знали термінів повернення архіву в Донецьк. До 
того ж розуміли, що архів не можна буде відкрити без проведення повної перевірки 
документів всіх фондів. А ця робота займе багато часу. 

Я підвела підсумки та склала аналітичну інформацію про результати усунення 
зауважень по комплексній перевірці архіву, яка проведена у 2012 році. Обґрунтувала, що ми 
вже виконали, а що не можемо виконати у зв’язку з воєнними подіями (наприклад, як 
встановлювати систему автономного пожежогасіння, якщо ми в Костянтинівці, а 
приміщення в Донецьку). І запропонувала зняти питання з контролю до врегулювання 
ситуації та повернення в Донецьк. Пізніше прийшов лист з Укрдержархіву про погодження 
нашої пропозиції. 

Ми продовжували вирішувати питання щодо вивезення архівних фондів з Донецька. 
Загальною проблемою архівів в Україні є те, що історичне та культурне значення 
документів Національного архівного фонду визначено в Законі України «Про Національний 
архівний фонд та архівні установи». Фактично архіви не входять до списку життєво 
важливих для країни установ, тому відсутня маршрутна карта діяльності архіву у період 
надзвичайної ситуації. Розділ Правил роботи архівних установ України (2013) акцентує 
увагу на цьому питанні. Реального механізму роботи в цьому напрямку немає.  

Розробили план евакуації архіву та архівних документів, в якому акцентовано увагу на 
необхідність визначення безпечного місця для вивезення документів, прописано умови, 
яких потрібно дотримуватися під час тимчасового розміщення документів. Обрахували 
необхідність транспортних, людських та фінансових ресурсів. Але все залишилося на 
папері. Зрозуміло, що недостатньо розробити план евакуації при відсутності механізму його 
впровадження та повній байдужості Укрдержархіву до цього питання. 

На відміну від світової практики дій архівів у світі, ми залишилися сам на сам з 
нашими проблемами. Крім того, і це головне, ми не розуміли, на який час нам розгортати 
роботу на новому місті. Тому не знали, що саме треба робити, а без чого у такій ситуації 
можна обійтися. 

Які важелі впливу були на втручання в ситуацію, що відбувалася з будівлями архіву в 
м. Донецьку? Ніяких! Там архів простояв закритий до 01.09.2015. З Інтернету ми дізналися, 
що його відкрили як архів ДНР. Працівників всіх звільнили. В Донецьку корпус 1 на 
пр. Лагутенка всю зиму простояв без опалення, через морози порвало опалювальну систему, 
яку ми замінили у 2009 році, протік дах у партархіві та над адмінкорпусом 1. Інших 
відомостей немає. 

Про виконання завдань Регіональної програми забезпечення збереження документів 
НАФ в Донецькій області на 2011-2015 роки (очікуване фінансування - 300,0 тис. грн) та 
Регіональної цільової програми забезпечення пожежної безпеки на 2012-2015 роки  

Архівні установи міських рад – 75,0 тис. од.зб. 
Архівні установи міських рад – 104,0 тис. 
од.зб. 

ДОКУМЕНТИ З КАДРОВИХ ПИТАНЬ 
(ОСОБОВОГО СКЛАДУ), ЩО ЗНАХОДЯТЬСЯ 
НА УКРАЇНСЬКІЙ ТЕРИТОРІЇ (СОЦІАЛЬНИЙ 

ЗАХИСТ ГРОМАДЯН) – 259,0 ТИС. (54%) 

ДОКУМЕНТИ З КАДРОВИХ ПИТАНЬ 
(ОСОБОВОГО СКЛАДУ), ЩО ОПИНИЛИСЯ 

НА ОКУПОВАНІЙ ТЕРИТОРІЇ 
(СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ГРОМАДЯН) – 

220,0 ТИС. (46%) 

Державний архів області – документи з кадрових 
питань (особового складу) не приймав 

Державний архів області – документи з 
кадрових питань (особового складу) не 
приймав 

Архівні установи райдержадміністрацій – 149,0 
тис. од.зб. 

Архівні установи райдержадміністрацій – 
123,0 тис. од.зб. 

Архівні установи міських рад – 110,0 тис. од.зб. Архівні установи міських рад – 97,0 тис. од.зб. 

ДОКУМЕНТИ НАФ, ЩО ЗНАХОДЯТЬСЯ НА 
УКРАЇНСЬКІЙ ТЕРИТОРІЇ, – 160,0 ТИС. ОД.З 

Б. (7%) 

ДОКУМЕНТИ НАФ, ЩО ОПИНИЛИСЯ НА 
ОКУПОВАНІЙ ТЕРИТОРІЇ, – 2148,0 ТИС. 

ОД.ЗБ. (93%) 

Державний архів області – 0,0 тис. од. зб. Державний архів області – 2000,0 тис. од.зб. 

Архівні установи райдержадміністрацій – 85,0 
тис. од.зб. 

Архівні установи райдержадміністрацій – 44,0 
тис. од.зб. 
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(очікуване планування - 522,8 тис. грн) можна теж не згадувати. 
До того ж, за період з січня 2014 року до червня 2014 року фінансування архіву 

здійснювалося Головним управлінням Державної казначейської служби України у 
Донецькій області із затримкою, що призвело до кредиторської заборгованості по 
незахищених статтях видатків (КЕКВ 2210, КЕКВ 2240, КЕКВ 2250). 

За період з липня 2014 року до грудня 2014 року не здійснювалася оплата платіжних 
доручень по всіх напрямках видатків. Це призвело до виникнення кредиторської 
заборгованості на кінець 2014 року у сумі 380,4 тис. грн, з них 228 тис. грн – заборгованість 
по заробітній платі. 

Паралельно стали з’являтися питання, які були викликані ситуацією воєнного часу. 
Наприклад, до архівних відділів, які знаходилися на українській території, стали звертатися 
приватні підприємства, які закривалися на території ДНР. Держреєстратори в Україні 
вимагали довідку про передачу документів до трудових архівів на українській території. 
Підприємства зверталися до тих архівів, де проходили процедуру закриття. Найбільше 
навантаження йшло на архіви, куди стихійно та масово виїжджали установи.  Трудові 
архіви не могли прийняти велику кількість документів. До того ж, в положенні про архів 
визначено, що вони приймають документи тих підприємств, які знаходилися на відповідній 
території, а не інших міст та районів. Укрдержархів пізніше, у січні 2015 р., визначив місця 
передачі документів установами, які виїхали з Криму. Про нас не було жодного слова. 
Пізніше до документу внесені зміни, які визначили  передачу документів в архіви за 
місцями виїзду та закриття підприємств.  

24 грудня ми святкували день архівістів, вперше поза межами архіву. Нас привітали 
керівники Костянтинівської районної ради та РДА. Приїхали архівісти міських та районних 
архівів, що знаходилися поблизу Костянтинівки. Це було свято, але з присмаком болю та 
смутку в наших душах. 

26 грудня. Цей день мені особисто запам’ятався. Напередодні в черговий раз я 
написала листи на керівників ОДА та Укрдержархіву щодо вирішення питання виплати 
заборгованості заробітної плати працівникам архіву. Наближався Новий рік. А приводів для 
радості в нас було обмаль: на чужині, без родин, в чужих домівках, у розпачі від ситуації та 
активних воєнних подій, які не припинялися, у повній невизначеності нашої подальшої 
долі, у тривозі за близьких та рідних людей, за архів, що залишився на окупованій території. 
Але наприкінці дня нас чекала приємна новина—нам частково сплатили борг по заробітній 
платі. Я дотепер пам’ятаю дзвінки працівників, і тих, хто лишився в Донецьку і тих, хто 
знаходився в Костянтинівці. Частина людей вже втратила віру в те, що ці гроші колись 
виплатять. Тоді я подумала: так несподівано закінчиться війна, і ми повернемося додому. 

Наступного дня, після розмови з директором департаменту організації архівної роботи 
Укрдержархіву, ми прораховували напрями роботи архіву на період перебування у 
Костянтинівці. Я усвідомлювала, що ми не маємо навичок роботи архіву на виїзді і далеко 
не все можемо виконувати без документів. Тому планували виконувати функції колишнього 
архівного відділу облвиконкому, а саме—організація та контроль за роботою архівних 
установ після з’ясування ситуації в архівах по обидві сторони лінії розмежування. Тоді в 
наших планах ще були враховані види робіт по всіх архівах системи. Ми орієнтувалися на 
збір відомостей про переміщені установи обласного та територіального підпорядкування, 
налагодження з ними зв’язків, спочатку телефонних. Потребував побудування механізм 
роботи із громадянами та юридичними особами в умовах відсутності архівних документів. 
Великою проблемою стала організація роботи колегіальних органів. Наприклад, у складі 
ЕПК залишилося 2 експерти. Я розуміла, що роботу не всіх відділів можна планувати. Як 
планувати роботу відділу забезпечення збереженості документів та довідкового апарату, 
якщо немає документів? Як планувати роботу АГО, якщо немає будівель архіву? 

Був розроблений проєкт нової структури архіву з урахуванням сучасних можливостей: 
 

Порівняльна таблиця 

Діюча структура архіву Проєкт нової структури архіву 

1. Керівництво 1. Керівництво 

2. Відділ формування НАФ та діловодства 2. Відділ формування НАФ та діловодства 
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На наше щастя, в той рік держава визначила новорічні святкові дні до 12 січня. Це 
дало можливість нам зустріти Новий рік у власних домівках, з рідними людьми. Але 
загальний фон в Донецьку був далеко не райдужним. 

3. 
Відділ організації та координації архівної 
справи 

3. 
Відділ організації та координації архівної 
справи 

4. 
Відділ інформаційно-пошукових систем та 
реставрації документів 

4. Відділ науково-методичної роботи 

5. 
Відділ забезпечення збереженості 
документів, обліку та довідкового апарату 

5. Відділ інформаційно-пошукових систем 

6. 
Відділ використання інформації 
документів 

6. 
Відділ кадрів, правової та документальної 
роботи 

7. Сектор документоведення 7. 
Відділ бухгалтерського обліку та 
господарського забезпечення 

8. 
Сектор економіки та фінансового 
забезпечення 

8. Головний науковий співробітник 

9. Головний спеціаліст – юрисконсульт   

10 
Головний спеціаліст з питань кадрової 
роботи 

  

11. Головний спеціаліст РСВ   

12. Адміністративно-господарський відділ   

13. Головний науковий співробітник   
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2015 РІК 
З самого початку російської агресії, не знаю, хтось розумів, чим ці події обернуться 

для жителів Донбасу і України взагалі. Активні воєнні дії зруйнували мирне життя людей. 
Спочатку із окупованих територій виїхала велика кількість людей. Вони були змушені 
покинути все: свої міста, села, рідні домівки, власні речі, роботу, рідних… Але невдовзі для 
багатьох цей процес пішов у зворотному шляху через відсутність роботи, житла, коштів для 
проживання на чужині. 

З часом люди потроху пристосовувалися до змін по обидві сторони  розмежування. 
Життя продовжувалося, бо іншого виходу не було. Коли читаєш, що людина після переїзду 
облаштувалася на новому місці та вже не думає повертатися, хочеться сказати тільки одне – 
добре, але не кожен зміг знайти роботу. Таку, щоб мати гроші на оренду або придбання 
власного житла. А ці дві складові – є базисом для прийняття кардинального рішення. 
Державні установи не були готові допомагати вирішувати питання. Навпаки, прийняті 
рішення часто стояли на шляху до цього. 

На початку 2015 року робота архіву продовжувалася у прифронтовому місті 
Костянтинівка, в умовах проведення АТО на території області. Після переміщення наше 
життя теж супроводжували обстріли, велика 
кількість військових та військової техніки в 
населених пунктах, блокпости на дорогах… Але в 
місті обстановка була спокійнішою і обстрілювали 
його менше, ніж Донецьк. 

Водночас, на частині території області 
продовжувалися активні бойові дії, від яких 
завмирало серце. 

13 січня обстріляний блокпост в районі міста 
Волноваха. Це призвело до людських жертв, в тому 
числі серед мирного населення. 

З травня 2014 року тривала найзапекліша битва за Донецький аеропорт, яка 
завершилася 22 січня 2015 року. 242 дні українські військові, добровольці, медики й 
волонтери протистояли навалі російсько-окупаційних військ і проросійським бойовикам, 
затято відстоюючи рідну землю.  

 
 

Вони постали каменем, мов неприступна скеля, 
На них залізом плавленим валились сотні тонн, 
Та їх кістки не тріснули — не витримала стеля, 
Та дух їх не зламався — не витримав бетон! 
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24 січня 2015 року мікрорайон «Східний» міста Маріуполь обстріляли реактивними 
системами «Град» та «Ураган». Загинуло 30 мирних жителів, 128 поранено. З’ясовано, що 
обстріл вівся з населених пунктів Октябрське та Заїченко, що перебували на той момент під 
контролем бойовиків ДНР.  

 
 
 
10 лютого 2015 року бойовики обстріляли місто 

Краматорськ із систем БМ-30 «Смерч». Загинули 17 
людей, 64 поранені. Внаслідок обстрілу пошкоджено 41 
будівлю. 

 
 
Битва за місто Дебальцево закінчилася у лютому. 

Одразу після відступу української армії з Дабальцівського котла виникло багато 
припущень про те, чи може Україна втратити інші важливі міста? Серед вразливих ділянок 
тоді називали Артемівськ, Костянтинівку, Маріуполь. Тож ми залишалися в зоні ризику.  

Це далеко не повний перелік воєнних подій, які відбувалися на території області. 
Таких жахливих подій було багато, вся лінія розмежування полихала у вогні. Битва йшла за 
кожен клаптик нашої землі. 

Третього червня 2015 року проросійські збройні формування здійснили спробу 
перейти у наступ. Після масованого артобстрілу близько 1000 військових за підтримки 10 
танків намагалися захопити місто Мар’їнка поблизу Донецька. Але, 
зазнавши значних втрат, бойовики відступили. З того часу «лінія 
розмежування» істотно не змінювалась. 

Так як на той час державою не було оголошено ані воєнний, ані 
надзвичайний стан, не визначені терміни 
нашого «тимчасового переміщення», ця 
невизначеність вплинула на пошук шляхів 
та можливостей відновлення діяльності 
держархіву області після переміщення.  

Проблем було багато: 
- ми втратили 2 будівлі архіву, а з 

ними можливість повноцінної організації 
роботи архіву; 
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- невивезені архівні документи загальмували виконання запитів та ведення інформаційної 
діяльності; 

- відсутність комп’ютерної та множувальної техніки, телефонного зв’язку та Інтернету, 
обладнання тощо унеможливлювала організацію поточної роботи та виконання завдань; 

- з жодного основного відділу не виїхали спеціалісти, тому відсутність кваліфікованих 
кадрів негативно вплинула на організацію роботи архіву; 

- втрачений зв’язок та контактні дані з установами обласного рівня, які також 
перемістилися на територію, підконтрольну Україні. Проблема полягала в тому, що 
установи були розкидані по всій області і могли кілька разів змінити своє місцезнаходження 
через відсутність приміщень та умов для роботи. Крім того, переміщення установ 
відбувалося не тільки по території Донецької області, але й за її межами. Частина установ 
залишилася на окупованій території; 

- мережа архівних установ області була розірвана майже навпіл: частина архівів 
знаходилася на території, підконтрольній Україні, частина архівів залишилася на 
окупованій території. Достовірної інформації про стан архівних установ та зберігання 
документів НАФ, що залишилися на окупованій території, державний архів області не мав. 

Спочатку наше життя носило кочовий характер. Чуже місто, чужі домівки, геть інші 
умови роботи – це так гнітило нас. Тиждень ми працювали в архіві та жили в орендованому 
житлі, на вихідних поверталися додому. Так жили практично працівники всіх установ, що 
виїхали з Донецька. Ми не були готові на вихідних залишатися в чужому місті, повністю 
відмовившись від своїх домівок та рідних, що залишалися там. Про умови поїздок, час, який 
проводили у дорозі, безпеку проїзду через численні блокпости треба писати окрему книгу. 
Іноді все було відносно спокійно. Тривожно стискалося серце, коли людей на блокпосту 
ДНР виводили з автобуса. Час до їх повернення тягнувся надто повільно. Були випадки, 
коли через початок обстрілів маршрутку не пропускали далі, а то і зовсім повертали назад. 
Найжахливіше було, коли автобус під час обстрілів опинявся у сірій зоні.  

До того ж, з січня стали проводити лінію розмежування та встановлювати КПВВ. Тоді 
ми й гадки не мали, що це таке. А вже прийшла звістка, що для їх перетину треба отримати 
перепустку. Це теж окрема тема розмови, яку частково висвітлили в своїх статтях 
працівники архівних відділів.  

Попри все це, робота в архіві налагоджувалася. Хоча проблеми були суттєві, і жоден 
нормативний документ з архівної справи не давав відповідей на питання, які життя 
висувало нам щоденно. 

Але як приємно, що на новому місті роботи нас 
підтримували працівники Костянтинівської РДА та 
районної ради. Вони запрошували нас на святкові 
концерти, привели до нас дітей, які привітали нас з 
Різдвом та Новим роком. Для нас це була потужна 
моральна підтримка. 

Ми проаналізували ситуацію, в якій опинився 
архів. Окреслили перші кроки переходу архіву від 
виконання завдань та функцій в повному обсязі, які 
притаманні всім державним архівам областей, до вибіркового виконання основних функцій. 
Після обговорення ситуації з Укрдержархівом, робота архіву на 2015 рік не планувалася. На 
моїй пам’яті за 40 років таке відбувалося вперше. Дійсно, про яке планування могла йти 
мова, якщо ми не усвідомлювали, скільки часу нам так жити? А після повернення 
першочерговим завданням буде звіряння документів фондів та оцінка стану архіву за час 
нашої відсутності.  

На початку року ми щиро вірили, що до завершення цієї ситуації залишилося зовсім 
мало часу. Тому першочергово приділили увагу проблемам та завданням, які можна 
виконувати в умовах відсутності матеріальної бази та архівних документів. Виокремлено 
наступні напрями:  

- інформування громадян про зміну місцезнаходження та умов роботи архіву,  
- організація пошуку та контактних даних структурних підрозділів облдержадміністрації, 

територіальних установ ЦОВВ, що перемістилися на українську територію, налагодження 
роботи з ними, 

- відновлення взаємодії з архівними установами міського та районного рівня,  
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- організація роботи ЕПК,  
- виконання поточної роботи архіву, 
- здійснення добору кадрів. 

Напрями роботи щодо забезпечення збереженості, державного обліку, створення та 
розвитку довідкового апарату до документів НАФ, роботи відділу інформаційно-пошукових 
систем, реставраційної лабораторії не планувалися. Знаходячись в орендованому 
приміщенні, відпала необхідність в заповненні вакантних посад адміністративно-
господарського відділу.  

Я розуміла, що в таких умовах відновлювати роботу відділів у повному складі 
недоцільно. Тому вирішено прийняти людей на посади, щоб будувати роботу архіву за 
функціональними ознаками, незважаючи на те, що архів мав усталену структуру. Пізніше, 
під час науково-технічної обробки документів цей фактор знайшов відображення в описах 
справ архіву та довідковому апараті до них за цей період.  

Паралельно вирішували проблеми. Суттєвим та надто складним питанням, з яким 
стикнувся архів, як і всі переміщені установи – це відсутність умов для роботи. В архіві в 
Донецьку залишилися комп’ютери, ксерокси, сканери, сервери, меблі, обладнання, геть усе. 
Можна по-різному до цього ставитися. Але коли мова заходить про те, що немає на чому та 
за що сісти, на чому працювати - то проблема потребує негайного вирішення.  

     В орендованій кімнаті з частиною відокремленого 
коридору ми працювали разом. Після початку 
прийому людей на роботу ми не мали можливості 
додатково орендувати приміщення. Тому в прохідній 
кімнаті за маленьким столом на комп’ютері стала 
працювати  одна людина, друга – на коробках або на 
колінах працювала з документами в нашій кімнаті. 
Потім вони мінялися. Пізніше нам позичили ще один 
стіл. Стало трішки просторніше. 
     Через відсутність комп’ютерної техніки, яку з 
архіву не дала вивезти охорона ДНР, ми працювали на 
власних ноутбуках. Тому однією з умов прийняття на 
роботу була наявність власного ноутбука. 
     Спочатку чіткого розподілу обов’язків між нами не 
було. Кожен день ми обговорювали завдання та 

розподіляли їх між собою. Організація та координація роботи, зв’язок з установами, робота 
з ОДА та структурними підрозділами – це залишилося за мною. З робочих питань їздила 
рейсовими автобусами в Краматорськ. Проблем було багато. Вирішувала питання 
фінансування архіву, виплати заборгованості по заробітній платі, надавала консультації з 
питань діловодства працівникам ОДА та структурних підрозділів. Продовжувала піднімати 
питання щодо включення опалення в корпусі 1 архіву в Донецьку, бо тривога за будівлі не 
покидала мене. Шукала підстави для надання працівникам відпустки до закінчення АТО.  

Для відновлення роботи з архівними установами області зробили їх перерозподіл між 
мною, заступником та головним науковим співробітником. 

Люди почали приходити до нас на прийом, але їх було мало. Низька кількість 
відвідувачів держархіву у той період пов’язана з труднощами переміщення громадян по 
території області у зв’язку з проведенням АТО, введенням пропускного режиму та 
поступовим ускладненням механізму перетину людьми лінії розмежування української 
території з окупованою територією, зростанням оплати за проїзд у транспорті тощо. 
Більшість питань стосувалося соціально-правового захисту. Тому пріоритетним напрямом в 
роботі стало надання консультацій юридичним особам та громадянам по електронною 
поштою та телефоном. Ми роз’яснювали ситуацію, в якій опинився архів. Хтось співчував, 
когось цікавило – коли ми повернемося та надамо відповідь на його запит. А були такі, що 
вимагали від нас терміново їхати в Донецьк і виконати його запит, а краще, вивезти 
документи з Донецька. Інші погрожували поскаржитися на нас. Реакцію людей можна 
зрозуміти. Ніхто не вірив, що йде війна. І майже всі вважали, що це скоро закінчиться.  

Заступник директора виконувала запити громадян, працювала над планом заходів на 
випадок можливого вивезення документів з Донецька. Відпрацьовувала технічні 
можливості для проведення скайп-нарад для зв’язку із керівниками архівів області. 
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Юрист займався питаннями укладення договорів та господарськими питаннями 
оренди приміщення, встановлення телефону та підключення до мережі Інтернет.  

Головний науковий співробітник опрацювала дані виконання планових показників 
роботи архівів за 2014 рік для доповіді на розширеній колегії архіву, моніторила ситуацію з 
архівними документами, що залишилися на окупованій території. Ще одна цінна її 
ініціатива – зібрати інформацію про стан та роботу архівів низової ланки, що залишилися на 
окупованій території. Забігаючи наперед, хочу сказати, що ця інформація, зібрана в 
телефонному режимі на початку року, стала єдиним і останнім джерелом того, в якому стані 
опинилися наші архіви на окупованій території. Паралельно вона опрацьовувала питання 
організації приймання документів по виборах у місцеві ради та передачу їх до архівних 
установ області, бо у нас приміщень для приймання документів не було. 

Головний спеціаліст з кадрових питань, крім своїх безпосередніх обов’язків, була 
секретарем колегії, друкувала документи. Спочатку ми роздруковували матеріали в РДА та 
районній раді. Люди щиро допомагали нам. Друкували один екземпляр документу для 
відправки. Враховуючи мізерне фінансування РДА, ми не наважувалися просити 
роздруковувати документ в 2-х екземплярах. Тому документи накопичувалися в наших 
комп’ютерах. Причому кожен зберігав ті документи, які створював чи виконував. Через 
кардинальні зміни у роботі архіву паралельно розпочато роботу над внесенням змін до 
посадових інструкцій з додаванням інших функцій, раніше невластивих працівникам.  

Бухгалтер, крім своїх функцій, виконувала функції кур’єра. Враховуючи, що 
бухгалтерія знаходилася у місті Краматорськ, вона відносила та забирала документи в ОДА 
та департаментах, відправляла перевізниками документи нам, брала участь у заходах, які не 
вимагали присутності керівника архіву. Пізніше підготовлено інформацію про майно 
архіву, що залишилося в 2-х будівлях архіву в Донецьку. 

Спочатку з Костянтинівки документи відправляли з автостанції всі, в кого була 
можливість. Така форма роботи невластива іншим архівам в Україні—відправка документів 
архіву установам автоперевізниками міжміських напрямів. Але це був виклик часу. 

Труднощі були серйозні. Після переміщення  
облдержадміністрація та частина установ розташувалися у 
місті Краматорськ. В містах Маріуполь, Слов’янськ, 
Бахмут, Покровськ, Дружківка теж розмістилося багато 
установ. Нам приходилося по кілька разів на день 
відправляти документи з водіями маршруток та зустрічати 
маршрутки з документами, які передавали нам. 
Сплачували послуги за власні гроші. Пізніше таким чином 
стали працювати з нами і наші архівні відділи міст та 
районів. Після прийому завідувача сектору 
документоведення ця функція закріплена за нею. Крім 
того, тимчасово вона виконувала функції ведення 
господарської діяльності архіву. Прибиральниці не було, 
тому прибирали робочу кімнату всі по черзі. 
     Враховуючи зміни в роботі архіву та кадровому складі, 
я вирішила доопрацювати проєкт  нової структури архіву. 
Міркуючи над створенням нових чи збереженням 
існуючих відділів, зробила наголос на роботі з архівами 
міст і районів та архівними підрозділами установ. У 
перших суттєво та постійно змінювався кадровий склад. І 
міські ради та РДА приймали на роботу людей геть 
необізнаних в архівній справи та діловодстві. В установах 
зони комплектування під час переміщення теж відбулися 
докорінні кадрові зміни, як і в нашому архіві. Пізніше 
було встановлено, що в них також на 90 - 100% змінилися 

відповідальні за діловодство та архів. Тому, ще одним ключовим завданням стало надання 
консультаційної та практичної допомоги в організації роботи діловодства та архівів.  

Я доопрацювала нову структуру архіву та надіслала її в Укрдержархів та ОДА. 
Укрдержархів її погодив. ОДА прийняло рішення відтермінувати внесення змін до 
стабілізації ситуації. 
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Серед завдань, які постали перед держархівом області у 2015 році, було формування 
кадрового складу. Після аналізу ситуації та визначення напрямів роботи ми стали 
здійснювати добір людей у відділ формування НАФ та діловодства, відділ використання 
інформації документів та у відділ організації та координації архівної справи. Крім того, ми 
шукали людину для ведення діловодства архіву, пізніше вирішили заповнити вакантні 
посади в бухгалтерії. Робота бухгалтерії у іншому місті створювала незручності та 
додаткові навантаження, але водночас надавала переваги. Ми уникнули необхідності по 
кілька разів на день їздити до ОДА в Краматорськ через блокпости. 

Я розуміла, що заповнювати всі вакансії згідно зі штатним розписом недоцільно. Тому 
для виконання функції в таких умовах вирішено прийняти по одній-дві особи за 
окресленими напрямками роботи. 

Оскільки Костянтинівка, куди тимчасово переїхали працівники держархіву області, 
була депресивним містом, де припинили своє існування майже всі заводи, то багато людей 
стали приходити в архів у пошуках роботи. А ще це були вимушено переміщені особи, як і 
ми. Робота в архіві вимагала фахових знань історика та архівіста. До нас йшли переважно 
металурги, юристи, економісти, бухгалтери… Саме з цих людей і почав формуватися штат 
архіву. 

Так сталося, що перші прийняті працівники у більшості були переміщені особи. В цей 
період робота в архіві мала особливість, вона була «постійно-тимчасовою». Ми 
попереджали людей, що одразу після визволення Донецька їм доведеться приймати рішення 
щодо продовження роботи в Донецьку. 

При прийомі на роботу ми проводили стажування. Перш за все надавали можливість 
ознайомитися самостійно з архівом та його роботою за допомогою сайту та нормативних 
документів. Це було складно, бо нормативна база з архівної справи та діловодства важка та 
дуже специфічна для самостійного засвоювання. А сайт архіву, куди ми відправляли людей 
отримати первинну інформацію, був недосконалий. Він потребував суттєвих змін. З тими 
людьми, що приходили до нас повторно, ми проводили тестування на виявлення здібностей 
до самонавчання та можливості швидко виконувати завдання. У лютому в архів прийнято 
першого працівника у сектор документоведення. 

Потім прийняли архівіста у відділ формування НАФ та діловодства, до його функцій 
увійшли обов’язки секретаря ЕПК. У відділ організації та координації архівної справи 
прийнято 2 людини, з них одна була начальником архівного відділу Дебальцівської міської 
ради. Ці напрями регулював головний науковий співробітник.  

У відділ використання інформації документів НАФ 
прийнято одного працівника. Заступник директора вчила 
новопризначеного працівника працювати із запитами 
громадян. У квітні прийнято ще одного чоловіка у відділ 
формування НАФ. Сектор економіки та фінансового 
забезпечення поповнився 2 працівниками. Таким чином, 
на початку червня в архіві працювали 13 осіб. З людьми 
нам повезло. Вони були працьовиті, сумлінні та старанні.  

Заповнення вакантних посад дало можливість 
активізувати роботу з архівами низової ланки, з 
установами обласного і територіального підпорядкування. 
Бухгалтер отримав можливість перейти з режиму цейтноту до більш спокійного, попри 
залишення додаткових навантажень небухгалтерського призначення. 

Враховуючи повну відсутність будь-яких знань з документознавства та архівознавства 
у нвоприйнятиїх працівників, ми пішли шляхом навчання нових працівників навичкам у 
роботі на практиці. Кожне завдання розбирали окремо та відслідковували результат. 
Підвищення кваліфікації працівників було недоцільним при повній відсутності теоретичних 
знань та практичних навичок у новопризначених працівників. Та, і чесно кажучи, нам було 
не до того. 

Що не припинялося, так це запити громадян. Відсутність документів в архіві суттєво 
змінила можливості та форми роботи працівника відділу використання інформації. Ми 
розробили шаблон відповіді про причини неможливості виконувати запити громадян. Це 
спростило роботу нового працівника. Але цей крок не давав також шаблонно розглядати 
запити. Кожен запит розглядався індивідуально, і на кожний складалася відповідь. 
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Крім звичайної тематики, в 
нас були і специфічні запити. 
Вони стосувалися пошуку адреси 
та контактних даних установ, 
переміщених з окупованої 
території, або підтвердження 
факту розміщення установи в 
окупованих населених пунктах. 
Ми пояснювали людям, що такі 
відомості до нас не надходять, 
тим більше, що ми не маємо 
відомостей з окупованих 
територій. Ще людей цікавили 
шляхи отримання довідок з 
архівних установ чи установ, що 
залишилися на окупованій території. Людей хвилювала достовірність архівних довідок, які 
важкими шляхами були «здобуті» та оформлені на бланках та з печатками установ ДНР. 
Люди вимагали, щоб ми на підставі довідок, виданих установами на окупованій території, 
видавали архівні довідки на бланку держархіву області.  

Під час спілкування були випадки, коли люди запитували: «У вас дійсно йдуть бої? 
Невже у вас йде справжнісінька війна?». Хтось терпляче вислуховував нашу відповідь та 
бажав найскорішого врегулювання «конфлікту». Хтось безапеляційно вимагав надати йому 
довідку, не зважаючи на обставини, в яких опинився архів. Неодноразово ми чули: «Що ви 
вигадуєте? Яка війна? У нас таке теж було в області. Побігали та розійшлися». Людей, 
звичайно, зрозуміти можна. У наших головах не вкладалося, що у третьому тисячолітті, 
майже в центрі Європи, полихало ще одне вогнище війни. 

З початку року більшість запитів надходила до нас електронною поштою. 
Рекомендації або відповідь щодо причин неможливості виконати запит ми теж надавали 
спочатку тільки електронкою. З лютого в нас з’явилася можливість відправляти відповіді 
поштою. До речі, поштові відправлення стали приходити до нас з січня. Іноді люди 
вкладали до свого відправлення конверт із зворотною адресою.  

Ми аналізували питання громадян та намагалися знайти на них відповіді. Писали 
листи на Укрдержархів і просили надати роз’яснення: 

- чи має архів право рекомендувати заявнику звертатися до архівних установ, які залишені 
на окупованій території? 

- чи буде легітимною процедура переоформлення довідок на бланках архіву, отриманих 
від підприємств та установ, які залишилися на окупованій території? 

- чи маємо ми право вимагати від підприємств довідку про перереєстрацію на українській 
території? 

- чи маємо право вносити записи до трудових книжок за довідками підприємств, які 
знаходяться на непідконтрольній території? 

Через якийсь час відповідь прийшла від Міністерства соціальної політики України 
(Мінсоцполітики). Цитую: «Питання легітимності довідок, виданих архівними установами, 
які працюють на окупованих територіях Донецької і Луганської областей, повинно 
вирішуватися у кожному окремому випадку з урахуванням, зокрема, стану виконання 
постанови КМУ від 07.11.2014 № 595 архівною установою, яка видала таку довідку». Не 
думаю, що така відповідь допомогла архівістам у вирішенні питання. До цього ще хочеться 
додати одне речення з того ж листа: «Одночасно інформуємо, що листи міністерства не є 
нормативно-правовими актами, за своєю природою вони носять інформаційний, 
рекомендаційний та необов’язковий характер і не повинні встановлювати нових правових 
норм». Враховуючи, що Укрдержархів не відповідав на наші листи, питання залишалися 
невирішеними. А знервовані люди продовжували виборювати своє право на соціальний 
захист. 

Ми продовжували в черговий раз писати листи в Укрдержархів, щоб допомогли 
вирішити питання, неврегульовані нормативними документами. Вони в свою чергу давали 
нам завдання щодо підготовки виставок та використання інформації документів, яких ми не 
мали та про долю яких писали у кожній відповіді. 
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Крім виконання поточних завдань та функцій, у нас були проблеми, які потребували 
негайного вирішення вже давно. І першою з них була відсутність приміщень. Її корені 
беруть витоки з Донецька. Котрий рік перед війною в паспорті архіву ступінь заповнення 
архівосховищ збільшувалася. Останнім часом вона сягала 93,5%. Стрімкому зменшенню 
місця на архівних полицях сприяло заповнення архівосховищ виборчими документами 
тимчасового зберігання, які жодним чином не відносяться до профільних документів, та які 
вимушені зберігати державні архіви. Добре, що проблем забезпечення документів з 
кадрових питань (особового складу) у нас в області не було через діючу розгалужену 
мережу трудових архівів. Ми не приймали непрофільні документи так, як це робили деякі 
обласні архіви. 

Оренда робочої кімнати допомогла створити умови для архівістів. Але треба було 
дбати і про архівосховища. Я написала доповідну записку на першого заступника голови 
ОДА про необхідність налагодження умов роботи архівістів та їх побуту. Для створення 
умов роботи ми просили приміщення та оснащення їх, придбання меблів, комп’ютерної та 
оргтехніки. Кошти на такі заходи від держави не надходили. Тому проблеми не 
вирішувалися. Крім того, ми просили допомогти вирішити питання забезпечення нас 
житлом, бо затримка виплати заробітної плати створювала перешкоди у винайманні житла. 

У лютому я взяла участь у засіданні розширеної колегії в Укрдержархіві. Це була моя 
остання колегія в ДАСУ. Нам з директором Луганського архіву надали слово, щоб почути 
про ситуацію в архівах у 2014 році. Під час розповіді я бачила, що в очах жінок стяли 
сльози, в очах чоловіків був смуток та тривога. Потім мої колеги сказали новому голові 
Укрдержархіву, що Донецькому та Луганському обласним архівам треба негайно 
допомогти.  

Але не все так сталося, як гадалося. В рішенні колегії Укрдержархіву про підсумки 
роботи архівних установ України за 2014 рік ситуація в нашому архіві окреслена одним 
реченням: «Викликає занепокоєння стан збереженості документів НАФ, які залишилися в 
архівосховищах Донецька…» та вирішено здійснювати «…надання методичної та 
практичної допомоги в організації діяльності держархіву Донецької області». Важко 
зрозуміти, що саме мали на увазі. І це після того, як був відправлений звіт про роботу архіву 
у 2014 році та моєї інформації про стан архівів на розширеній колегії ДАСУ! 

Наступного дня ми з директором Луганського архіву розмовляли з новим головою 
ДАСУ про ситуацію, в якій опинилися наші архіви, розповіли, як ми працюємо, що нам 
вдалося вирішити та в чому ми потребуємо допомоги. Причому частина проблем була в нас 
спільна, але кожен архів йшов власним шляхом. Враховуючи, що першочергово для 
виконання всіх завдань нашим архівам потрібно приміщення, ми попросили допомогти в 
цьому. Голова направила нас до Фонду державного майна України. На цьому допомога 
закінчилася. Згодом навіть на листи з проханням допомогти вирішити те чи інше питання, 
які виникали в нашій роботі через війну, Укрдержархів перестав відповідати.  

З сумом хочеться констатувати, що пізніше, наприкінці травня, в документах 
підведення результатів виконання Угоди між Державною архівною службою України та    
Профспілкою працівників державних установ України у 2014 році наш стан окреслено 
таким чином: «У 2014 році держархіви Донецької та Луганської областей, Донбаський 
регіональний центр СФД працювали в умовах проведення антитерористичної операції 
(АТО) та переміщення на територію, підконтрольну Україні, у зв’язку з чим порушувалися 
строки виплати заробітної плати».  

Життя привчило мене до того, що не можна тільки сподіватися на когось. В мене 
давно була ідея, не нова для архівів. Але зараз для нас вона стала архіактуальною. І зміст її 
полягав у тому, щоб побудувати нове приміщення – філіал держархіву області. Війна 
закінчиться. А до цього часу при наявності приміщення ми зможемо повноцінно працювати 
не тільки в Донецьку. Маючи спеціалізовані приміщення, після завершення війни ми 
продовжимо комплектування в архівосховищах новобудови. Тим більше, що це неподалік 
від Донецька і люди, які прийдуть працювати в архів, не втратять роботу. А ми вирішимо 
проблему заповнення «архівних полиць» на 30-50 років вперед. До того ж, я розуміла, що 
приміщення, яке відповідало б технічним умовам зберігання документів НАФ, навряд чи 
нам вдасться знайти. Але все одно вирішили відпрацювати кілька варіантів. 

Перший варіант. Ми здійснили пошук придатних приміщень під архівосховища у 
м. Костянтинівка. Знайшли 3 варіанти: двоповерхове приміщення навчально-виробничого  
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комбінату школи, загальною площею 700 кв. м та 5-поверхове приміщення колишнього 
гуртожитку працівників скловиробного заводу. До речі, обидва приміщення знаходилися у 
державній власності. Ще було приміщення школи-інтернату, але воно знаходилося в 
комунальній власності міської громади. 

Результат: приміщення потребують значних фінансових витрат для реконструкції та 
переобладнання для приймання документів НАФ. Протягом останніх кількох років 
опалення в будинках не було, бцдівля потребує проведення світла, води, ремонту даху та  
внутрішніх приміщень. І косметичним ремонтом не обійдешся.  

Другий варіант. Ми надіслали листи до архівних відділів міст та районів, які 
знаходяться на більш віддаленій території від лінії фронту. Попросили їх виявити 
приміщення, які ми можемо взяти в оренду, а краще—на баланс. 

Результат невтішний. Кілька РДА запропонували старі будинки непрацюючих 
сільських шкіл. Ми оглянули їх. Віддаленість від центру та незручність у транспортному 
вимірі для людей змусила нас одразу відмовитися від них. 

Третій варіант. Я взяла участь у робочій нараді в Фонді державного майна України в 
м. Київ. Потім встановили контакт з нашим регіональним фондом держмайна України, який 
під час війни перемістився у м. Харків. Згодом ми отримали перелік будинків у містах 
області, але більшість їх були невеликі за розміром та всі непридатні для розміщення 
архіву. 

Практика доводить, що фінансування на реконструкцію приміщення дорівнюється 
будівництву приміщення. Питання: чи доцільно проводити реконструкцію, якщо ми 
знайдемо придатне приміщення, чи краще будувати новий корпус шляхом розробки 
цільової державної програми підтримки державних архівів Донецької та Луганської 
областей?  

Але на цьому етапі все зупинилося через невизначеність терміну нашого перебування 
в умовах переміщення. Відповіді: «Не на часі» та «Нащо це робити, якщо ви скоро 
повернетесь у Донецьк?» для установ вищого рівня були ключовими. Це завдання не  було 
пріоритетним на фоні ведення активних бойових дій. Але завбачливість у поступовому 
вирішенні кардинальних питань архівної системи не може не бути у пріоритеті держави. 
Інакше що ми залишимо нащадкам про сьогодення?  

Ще одне питання потребувало пошуку нової форми організації  роботи в умовах 
переміщення—це робота ЕПК. До Костянтинівки переїхали всього 2 члена ЕПК. Зрозуміло, 
що повноцінно у такому складі ЕПК не зможе працювати. Питання відновлення роботи 
ЕПК вирішила нестандартно. Ідея полягала в тому, щоб територію області умовно поділити 
на 4 частини. На перехідний період до складу ЕПК включити досвідчених працівників 
архівних відділів райдержадміністрацій та міських рад, які самостійно будуть розглядати 
роботи, що надійдуть до них за територіальною приналежністю. Таким чином, ми мали 
можливість відновити роботу колегіального органу та отримували можливість вчасно 
розглядати всі роботи, які надходили на ЕПК. 

До речі, пропозиція створення «територіальних відділень» викликала палку дискусію 
в Укрдержархіві. Спочатку ЦЕПК виступило проти, бо нормативними документами такий 
варіант не передбачений. Згодом мій аргумент, що «дії ЕПК, як і все інше в умовах ведення 
війни» теж не прописані жодним нормативним документом. Але треба якимось чином 
організовувати роботу, ідея вчити новопризначених людей роботі експертів спрацювала.  

Територіальні та обласні установи, частина архівних відділів області направляла 
роботи безпосередньо до ЕПК держархіву області. Роботи решти архівних установ 
розподілялися безпосередньо членам ЕПК – начальникам архівних відділів Добропільської, 
Першотравневої та Слов’янської райдержадміністрацій за територіальною приналежністю. 
За наказом архіву від 09.02.2015 голова ЕПК розділила архіви за відповідними 
«територіальними відділеннями». 

Перше засідання ЕПК відбулося 29.04.2015. До того майже рік ЕПК не працювала. 
Крім членів ЕПК, в засіданні взяли участь 2 стажери та один запрошений працівник архіву, 
який нещодавно був прийнятий на роботу у відділ формування НАФ та діловодства. 
Загалом на першому засіданні ЕПК розглянуто 133 роботи. 

Підводячи підсумки через проміжок часу, треба сказати, що ця ідея принесла 
частковий результат. Ми знайшли шлях подавання робіт на розгляд ЕПК в умовах 
транспортного колапсу, розбалансованості та неузгодженості дій установ області,  



Архіви Донеччини. 2014-2019 роки 

39 

відсутності архівістів, які здатні виконувати роботу експертів. З часом з’ясувалося, що така 
робота не була вдалою на 100%. Виявилися проблеми в якості розгляду робіт, що 
проходили через територіальні відділення та наш оновлений склад ЕПК. 

Виникла ще одна проблема, пов’язана із переміщенням установ. Витоки її теж 
пов’язані з відсутністю документів. І шлях її вирішення притаманний тільки архівній 
системі Донецької області.  

Прикро згадувати, але всі спроби вивезти документи з окупованого Донецька не дали 
результатів. Що стало на заваді – невідомо. Чи ситуацію вважали тимчасовою, тому не 
намагалися вирішити це питання. Можливо, на це вплинули активні бойові дії, які в цей 
період велися по всій лінії зіткнення. Звичайно, всі зусилля були направлені на стабілізацію 
ситуації. Така доля склалася і в інших установах.  

Відсутність документів створила проблеми в діяльності ОДА та в інших установах. 
Незважаючи на суттєві зміни, що відбулися з установами, юридичні та фізичні особи 
продовжували направляти запити за приналежністю, але вони залишалися без відповіді. Це 
викликало нарікання та скарги. Судові та правоохоронні органи вимагали пояснень та 
наполягали на виконанні установами власних повноважень.  

Для вирішення питання створена комісія під головуванням першого заступника 
голови ОДА. На першому засіданні я запропонувала провести інвентаризацію справ, які 
залишилися в Донецьку, та тих, що вдалося вивезти. Для цього на засіданнях ЕК установ 
пропонувалося заслухати інформацію про наявність, стан та причини залишення архівних 
документів та документів діловодства на окупованій території. А також розглянути 
інформацію про кількість та склад вивезених документів, з конкретними даними. Потім 
акти передати на розгляд ЕПК держархіву області. 

Ця процедура знову не була передбачена нормативними документами. Але ми 
намагалися знайти шляхи фіксації обсягів та видів документів, які вивезли установи. А 
головне, отримати інформацію про причини залишення документів в приміщеннях. 
Забігаючи наперед, скажу, що наші припущення підтвердилися. Відсутність розуміння 
керівниками установ ситуації, що відбувалося в Донецьку, спричинила неготовність їх до 
прийняття рішень чи кроків забезпечення безпеки документів. Ще не на часі робити 
висновки щодо цих питань. Перші акти розглядалися на першому засіданні ЕПК архіву. 
Багато питань було щодо їх оформлення, якості поданої інформації. Треба враховувати, що 
усталеної форми такого акту не було. Ми його розробляли разом з установами. 

У травні 2015 року держархів області провів перший семінар з головами ЕК, 
працівниками діловодних служб та архівних підрозділів, структурними підрозділами 
облдержадміністрації з питань документування результатів інвентаризації організаційно-
розпорядчої документації  та за темою «Організація роботи архівних підрозділів установ 
обласного підпорядкування після переміщення на територію, підконтрольну Україні». В 
роботі семінару взяли участь 25 слухачів. Бажаючих було набагато більше. Але воєнні 
негаразди, відсутність фінансування на відрядження, транспортні перешкоди, відсутність 
відповідальних за діловодство в установах загальмували процес. Для мене ця нарада стала 
останньою, яку я провела в статусі директора архіву.  

Пізніше підвели підсумки проведеної роботи. Запропоновані кроки дали можливість 
зібрати інформацію про види та кількість документів в установах, які були вивезені з 
Донецька. Ми отримали акти інвентаризації, які стали в нагоді під час формування справ. А 
нам дало можливість  тримати на контролі включення справ до описів установ за ці роки.  

Установи надали обґрунтування та пояснення причин відмови виконання запитів за 
документами, що залишилися на окупованій території. А ми зайвий раз переконалися, що 
ситуація переміщення з Донецька майже у всіх установах була однаковою. Всі приміщення 
установ поступово у 2014 році були захоплені незаконними воєнними формуваннями так 
званої «ДНР». І всім не дали винести ані майно, ані документи, ані власні речі. 

Ми теж провели інвентаризацію. Зафіксували дані про кількість документів НАФ за 
паспортом на 01.01.2014, які залишилися в Донецьку. Зробили орієнтовний розрахунок 
кількості справ поточного діловодства архіву. Склали акт та перелік на 56 справ, які 
вивезли працівники архіву. Це Положення про державний архів області (2013), кадрові та 
бухгалтерські документи. 

Постала ще одна проблема: як відновлювати роботу зі списками джерел формування 
НАФ. І знову доводилося вирішувати: чи треба створити нові списки чи достатньо на період 
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переміщення продовжити роботу з існуючими? Вирішено вносити зміни до списків, які 
існували в архівних відділах. Введення та виведення зі списків проводили за поданнями 
архівів низової ланки, без звіряння з даними списку джерел формування НАФ, який 
залишився у Донецьку. 

Паралельно розпочато роботу з пошуку контактних даних та налагодження роботи з 
установами обласного та територіального рівня. За 2015 рік виявлено 59 установ обласного 
підпорядкування, які включено до нового списку № 1 джерел формування НАФ державного 
архіву області. Для довідки: до воєнних подій до списку № 1 входило 164 установи. Робота 
в цьому напрямку висвітлена у статті начальника відділу формування НАФ та діловодства. 
Тож не потребує детального описування механізму відновлення контактів та роботи з 
установами. 

Ми підготували пропозиції щодо внесення змін до Державної програми здійснення 
контролю за наявністю, станом і рухом документів НАФ в Донецькій області на 2015-2019 
рр., виключивши фонди держархіву області та архівних установ, які залишилися на 
окупованій території.  

Внесли зміни до Положення про архів, виключивши функцію «…здійснення контролю  
та організаційно-методичного керівництва за діяльністю Східного регіонального центру  
страхового фонду документації». 

Відновили процедуру надання документів для формування наглядових справ архівів та 
установ.  

Паралельно виконували інші завдання, в тому числі і ОДА. Наприклад, через складну 
суспільно-політичну ситуацію на території області, з метою оперативного вирішення 
невідкладних і непередбачених питань у січні видано розпорядження голови ОДА про нічне 
чергування працівників апарату та структурних підрозділів ОДА. Перше чергування 
держархіву області припало на 10 лютого. Я вирішила чергувати сама, щоб розуміти, як це 
проходить і потім орієнтувати працівників архіву на роботу у подальшому. 

В першій половині дня після організаційних заходів в архіві я виїхала в Краматорськ, 
бо час перебування в дорозі та очікування на блокпостах не можна було передбачити. До 
початку чергування в ОДА о 15.30 працювала з бухгалтером.  

Ми розбиралися з поточною роботою, фінансуванням архіву, як раптом бухгалтер 
напружено сказала: «Надіє Дмитрівно, прильот!» Я прислухалася,  гул наростав. Миттєво 
запропонувала начальнику архіву зібрати своїх підлеглих і спитала, чи є бомбосховище? 
«Ні, немає». Тоді вирішено зачекати на сходинках, які були розміщені всередині 
приміщення. Це було єдине місце в центрі будинку, захищене іншими кімнатами. Ми тільки 
перемістилися туди, як почався обстріл. Люди принишкли, занервували і тільки намагалися 
додзвонитися до своїх рідних. Але мобільний зв’язок в такі хвилини не працює.  

Після завершення обстрілу ми повернулися на робочі місця і продовжили працювати. 
За півгодини до початку чергування я пішла в ОДА. Місто було не впізнати. Пожвавлений 
рух, із сиренами їздили машини швидкої допомоги. По дорозі я пройшла повз одного місця, 
де йшла вранці. Купка людей стояла і дивилася на хвіст снаряда, який стирчав із землі. 

Інформація про обстріл з’явиться в Інтернеті пізніше: «10 лютого 2015 року 
починаючи з 11:51 у Краматорську сталося дві серії вибухів з інтервалом у 30 хвилин. 
Причиною вибухів був ракетний обстріл з великокаліберних систем залпового вогню 
«Смерч», ракети були оснащені 
касетними боєприпасами, що 
заборонені Конвенцією про 
касетні боєприпаси». 

Обстрілів зазнав 
Краматорський аеродром та 
житлові квартали міста. 
Внаслідок обстрілу загинули 17 
людей, поранено 64 особи, серед 
яких 5 дітей. Згодом з цього 
снаряда зробили меморіал пам’яті 
загиблим під час масштабних 
обстрілів в Донецькій області. 
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Все чергування я відповідала на телефонні дзвінки. Питання були різні, але у 
більшості просили допомоги у вивезенні людей з зони боїв у Дебальцево та його передмісті. 
Питали, чи треба евакуйовуватися з Краматорська. І якщо – так, то куди саме. Люди були 
налякані.  

Наступного ранку, після нічного чергування я прийшла на автовокзал. Його було не 
впізнати. Багато людей з дітьми намагалися покинути місто. В Костянтинівку я змогла 
повернутися в другій половині дня, добираючись різними автобусами. Хоча у мирний час 
відстань між двома містами можна подолати за 40 хвилин. 

Робота архіву потроху налагоджувалася. Незважаючи на перешкоди, ми вирішили 
провести розширену колегію архіву. Враховуючи повне розбалансування роботи 
міжміського транспорту, його переміщення сільськими дорогами замість автобанів, високу 
активність ведення бойових дій, на колегію приїхали 12 архівістів з найближчих міських та 
районних архівів. Вперше ми проводили колегію у чужому місті і не мали повного аналізу 
роботи архівної системи за рік. Формат колегії більш нагадував спілкування, ніж 
обговорювання досягнень та проблем за минулий рік. Люди хотіли почути відповідь на 
одне питання – коли це все закінчиться? Що мала я відповісти їм? Що сама не знаю, і ніхто 
зараз відповіді на це питання не дає. 

На цей перехідний період ми розробили  пріоритети. 
Пріоритет 1. Контроль за дотриманням виконання Державної програми звіряння 

наявності справ в архівних відділах області та перевіряння на відповідність обліковим 
документам. 

Пріоритет 2. Організація роботи з установами, організаціями, підприємствами 
обласного підпорядкування у зоні комплектування після переміщення на територію, 
підконтрольну органам державної влади. 

Пріоритет 3. Моніторинг ситуації та створення оптимальних умов для забезпечення 
збереженості документів в державному архіві та архівних установах. 

А доля продовжувала випробовувати нас. Вийшло розпорядження голови ОДА від 
12.03.2015 № 93 про скорочення загальної чисельності держархіву області на 2 штатні 
одиниці. Таким чином, в архіві залишилося 56 шт. од. Це ще один удар. За рахунок 
скорочення штатної чисельності структурних підрозділів ОДА, в тому числі і архіву, 
збільшено чисельність управління з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної 
роботи ОДА. Шкода, що штат архіву зменшували. Але я розуміла, що це нагальна потреба 
часу. До того ж, кількість вакантних посад не вимагала «різати по живому». 

Працюючи на випередження ситуації, я почала шукати шляхи внесення змін до 
ведення облікових документів архіву в умовах переміщення. Було питання: продовжувати 
вести список фондів чи заводити новий список фондів на період роботи в умовах АТО? Я 
запропонувала присвоювати прийнятим фондам номери з першого номеру. Після 
повернення в Донецьк та завершення перевірки фондів та справ об’єднати 2 списки. Чому я 
запропонувала так робити? Бо облікові документи залишилися в Донецьку. А правила 
ведення обліку не передбачають присвоювання номерів фондів без уточнення попереднього 
номеру. У першому кварталі 2014 року ми приймали документи, але відомостей про те, які 
фонди ми прийняли, у нас не було. 

Пропонувала на фонди, які є в Донецьку та будуть прийматися документи в 
Костянтинівці, ставити 2 номери: порядковий номер за новим списком фондів та через 
наскрізну риску ставити № фонду, якщо документи організації передавалися до архіву до 
війни. Для розмежування до номерів фондів, створених під час роботи в «екзилі», додавати 
позначку «АТО». На нашу думку, це в подальшому надасть можливість хронологічно чітко 
та достовірно визначити період роботи установи від переміщення до повернення в Донецьк. 
Досвід відновлення роботи установ після визволення населених пунктів Сталінської області 
у 1943 році довів, що ця інформація буде достовірною та увійде до історичної довідки 
кожної установи при складанні опису справ установи за період ведення АТО в Донецькій 
області. 

Обмірковувала питання щодо складання нового опису справ за період роботи установ 
в умовах переміщення. Не завжди через відсутність описів установ є можливість встановити 
достеменно останній номер у попередньому розділі опису. Тому можливо передбачити  
високу ймовірність помилок щодо визначення номеру справи в наступному розділі. 
Запропонувала опису справ присвоювати № 2, незважаючи на кількість справ, внесених до  
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опису за довоєнні роки. 
Ще одна пропозиція: в картці обліку роботи з юридичною особою, у діяльності якої 

створюються документи НАФ, в графі «Дата створення (реєстрації) юридичної особи» 
вказувати дату перереєстрації установи на території, підконтрольній Україні. 

Таку саму позначку робити в паспорті архівного підрозділу установи в графі «Дата 
створення (реєстрації) юридичної особи». 

Пізніше, в грудні 2015 року, на методичній комісії Укрдержархіву, після обговорення, 
прийнято наші пропозиції. За ними видано «Рекомендації з ведення державного обліку 
документів НАФ в державних архівах Донецької та Луганської областей, переміщених з 
тимчасово окупованої території».  

Ситуація в області вносила корективи і в роботу з архівними відділами низової ланки. 
У зв’язку із проведенням лінії розмежування ми проводили моніторинг фактичного 
переміщення Новоазовської та Тельманівської РДА (до міста Маріуполь), Старобешівської 
РДА (до м. Волноваха) та Ясинуватської РДА (до смт Очеретино Ясинуватського району) з 
окупованої території, тримали на контролі вирішення питання переміщення архівних 
відділів відповідних РДА. Пізніше з’ясується, що з 4-х архівних відділів відновить свою 
роботу тільки архівний відділ Ясинуватської РДА, перемістившись спочатку в м. Авдіївка, 
потім смт Очеретино. Після втрати міста Дебальцево архівний відділ Дебальцівської міської 
ради не відновив свою діяльність на українській території, але начальник архівного відділу 
почала працювати в нашому архіві.  

У січні 2015 року востаннє вдалося зібрати інформацію про архіви, що залишилися на 
окупованій території. Шляхом телефонного опитування зібрано відомості про архіви, що 
залишилися на території, яку захопили незаконні воєнні формування ДНР. Аналіз 
інформації виявив, що в містах та районах області після створення так званих адміністрацій 
«ДНР» відбувалися зміни в статусі та кадровому складі архівів. Частина архівістів 
вимушена працювати безоплатно, щоб не втратити роботу. З’ясовано, що робота архівів у 
більшості була пов’язана із видачею довідок, на яких ставили спочатку українські печатки. 
Згодом бланки та печатки стали із ознаками НВФ ДНР. 
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Треба сказати, що офіційно ніякого поділу на «наших» та «ваших» на той час не було. 
І території не називалися окупованими. Ця назва з’явиться пізніше. Архівісти області не 
розуміли, що відбувається. Ми – теж. Ми просто виконували свої функції. Працівники 
архівів зверталися до нас: «Як нам працювати? Що робити з документами періоду цих 
змін?» Пізніше архіви були включені до структур так званих місцевих адміністрацій ДНР. 
Архівні відділи об’єднані з трудовими архівами. Після прийняття присяги працівниками 
архівів зв’язки з держархівом області обірвалися. Вочевидь, це стало заборонено для них. 

Тепер я точно знаю, якби ми не зробили цього, час був би згаяним. Через кілька 
місяців зробити опитування було неможливо. З цих 
матеріалів сформовано справу, яку включено до опису 
нашого архіву. Пізніше у працівників виникало питання, чи 
можемо ми використовувати інформацію, отриману таким 
шляхом, без офіційного підтвердження. Час розставить все 
на свої місця. 

Підсумовуючи, треба нагадати: станом на 01.01.2014 
мережа архівних установ Донецької області складала 117 
архівів.  

Через воєнні події на окупованій території Донецької 
області залишилися 62 архівні установи, а саме: 15 архівних 
установ, які зберігають документи НАФ, та 47 трудових 
архівів. 

На території Донецької області, підконтрольній Україні, 
залишилося 55 архівних установ:  

- державний архів Донецької області; 
-13 архівних відділів та 1 архівний сектор 

райдержадміністрацій; 
- 14 архівних відділів міських рад; 
- 1 міський архів; 
- 25 трудових архівів.  

Паралельно ми набували досвід в організації роботи та 
вирішенні проблемних питань, пов’язаних з війною. 

У лютому 2015 року після Дебальцівського котла архівний відділ Дебальцівської 
міської ради та всі його документи залишилися на території ДНР. У травні 2015 року 
архівний відділ Ясинуватської райдержадміністрації відновив роботу у селищі Очеретино 

Ясинуватського району. Але документи залишились в 
архівосховищі в м. Ясинувата, яке знаходиться на 
окупованій території. Доля архівних фондів невідома. 
     В червні 2015 року архівний відділ Мар’їнської 
райдержадміністрації та трудовий архів Мар’їнського 
району переміщено у м. Курахове. Фонди трудового 
архіву перевезено на 95%, з архівного відділу 
перевезено 2 фонди: РДА та районної ради. На даний 
час архівісти працюють в Кураховому та Мар’їнці.  
     У найгарячішій точці знаходиться архівний відділ 
Авдіївської міської ради, який припиняв роботу 
тільки під час потужних обстрілів міста. 
Незважаючи на те, що будинок дитячого садочка, в 

якому розташований архів, неодноразово страждав під час обстрілів, архівні фонди не 
зазнали ушкоджень. 

В цей рік ми щотижнево проводили моніторинг ситуації руйнувань, які зазнавали 
архіви під час обстрілів, та усунення пошкоджень. Станом на 01.01.2015 зафіксовано дані: 
відремонтовано пошкоджені вибуховою хвилею та в результаті обстрілів 62 вікна: в 
держархіві області (12 вікон) та 7 архівних відділах: Авдіївської (4), Горлівської (30), 
Дебальцівської (3), Дзержинської (5), Кіровської (1), Ясинуватської (4) міських рад, 
Слов’янської (3) райдержадміністрації. 
Залишалися невідремонтованими 18 вікон в 4 архівних відділах: Сніжнянської (5) міської 
ради, Мар’їнської (7), Тельманівської (2), Ясинуватської (4) райдержадміністрацій. 

Мапа архівних установ Донецької 
області станом на 01.11.2017 
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Під час пожеж в будинках Дзержинської та Маріупольської міських рад згоріли 
документи рад та їх структурних підрозділів. 

Ще одна особливість з’явилася в організації роботи установ. Згідно з розпорядженням 
голови ОДА від 26.03.2015 № 110 «Про організацію виконання Закону України «Про 
військово-цивільні адміністрації» створено перші військово-цивільні адміністрації (ВЦА), а 
саме: 
- Донецьку обласну військово-цивільну адміністрацію; 
- Волноваську районну військово-цивільну адміністрацію Донецької області; 
- Мар’їнську районну військово-цивільну адміністрацію Донецької області; 
- військово-цивільну адміністрацію міста Авдіївка Донецької області; 
- військово-цивільну адміністрацію міста Вугледар Донецької області; 
- військово-цивільну адміністрацію міста Красногорівка Мар’їнського району Донецької 

області. 
Враховуючи, що документи цих фондів мають особливе історичне значення у зв’язку з 

функціонуванням ВЦА у воєнний період та свідчать про досвід роботи державної установи 
під час проведення АТО та ООС, постало питання створення умов для збереження 
повноцінної джерельної бази та недопущення втрати матеріалів. Ці завдання потребують 
особливого підходу до експертизи цінності документів та методичної розробки щодо 
збереження історичного надбання, з урахуванням того, що такі фонди не відкладуться в 
держархівах жодної області в Україні. 

Архівні відділи залишилися у структурі новостворених ВЦА. Їх завдання та функції 
залишилися майже незмінними. Тільки при ВЦА міста Красногорівка не було архівного 
відділу, так як місто входило до зони комплектування архівного відділу Мар’їнського 
району. 

До повноважень ВЦА входили також «Організація евакуації… підприємств, установ, 
організацій та матеріальних цінностей, які мають важливе державне, господарське і 
культурне значення». Відповідальними визначені управління з питань цивільного захисту, 
мобілізаційної та оборонної роботи ОДА, структурні підрозділи (за галузями). Тому ми 
розробили матеріали щодо визначення першочергових дій у разі настання надзвичайного 
стану у м. Костянтинівка та намагалися з’ясувати місце евакуації документів із зони ризику. 

Крім того, розробили інструкцію «Планування дій на випадок надзвичайних ситуацій 
в архіві», яку направлено на розгляд методичної комісії Укрдержархіву з проханням надати 
висновки щодо правильності обґрунтування дій архіву під час виникнення надзвичайної 
ситуації в області при евакуації архівних документів та документів установ. До того ж, ми 
зверталися до керівництва Укрдержархіву щодо визначення місця вивезення документів. 
Відповіді не отримали. 

Після створення обласної ВЦА та скорочення повноважень Донецької обласної ради 
вийшло спільне розпорядження голови ОДА, керівника обласної ВЦА та голови обласної 
ради від 12.05.2015 № 195/16р «Про Стратегію розвитку Донецької області на період до 
2020 року». Архів надав пропозиції до Плану заходів з реалізації у 2015-2017 роках 
Стратегії розвитку Донецької області на період до 2020 року. Ідея проєкту полягала у 
«Забезпеченні збереженості документів Національного архівного фонду в Донецькій 
області» шляхом: 
- створення оптимальних умов для зберігання документів НАФ архівних установ області, 

інших установ, організацій та підприємств (отримання архівом приміщення у 
довгострокову оренду, створення умов, 
наближених до нормативів); 
- забезпечення гарантованого соціального 

захисту громадян України та інших держав 
шляхом отримання архівних довідок соціально-
правового, тематичного, персонального, 
майнового характеру. 

На доручення голови ОДА підготовлено 
презентацію «Державний архів області. Основні 
завдання. Проблеми та шляхи вирішення».  
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На виконання доручення заступника голови - керівника апарату ОДА ми 
проаналізували роботу архіву за період 01.12.2014-30.04.2015 та визначили проблемні 
питання. 

Підсумки роботи Проблемні питання 

перереєстровано архів у м. Краматорську не знайдено приміщення для архіву із 
архівосховищами, обладнаними відповідно 
до нормативів для розгорнення роботи 
архіву за всіма напрямками діяльності 

знайдено робочі приміщення для працівників 
архіву, встановлено телефонний зв’язок та Інтернет 

відсутність фінансування архіву на 
створення КСЗІ 

працівники архіву працювали на власних 
ноутбуках, створено можливості друкування 
документів, їх відправки в умовах порушення 
транспортного сполучення в області 

відсутність комп’ютерної та множувальної 
техніки  

подано заяву по факту захоплення приміщень 
архіву у м. Донецьку НВФ 

невизначеність місця евакуації документів 
під час надзвичайної ситуації, 
неузгодженість дій архівних установ області 
з установами вищого рівня, що відповідають 
за ці питання 

проведено організаційні заходи щодо відновлення 
роботи ЕПК архіву (відмінності) 

відсутність механізму видачі довідок 
соціального характеру громадянам, якщо 
документи або залишені, або довідка видана 
архівом/підприємством, що знаходиться на 
окупованій території 

проводиться пошук підприємств, які виїхали з 
окупованої території для складання списку джерел 
комплектування НАФ (відмінності) 

 

надання консультацій юридичним та фізичним 
особам (відмінності) 

 

проведено заходи щодо відновлення взаємодії з 
архівними установами низової ланки 

 

проведено заходи щодо проведення інвентаризації 
справ установ, які виїхали з окупованої території 

 

відпрацьовано питання відновлення можливих 
напрямків роботи архіву в умовах переміщення, 
розроблено проект нової структури з урахуванням 
змін 

 

розроблено документи щодо планування дій архіву 
у період надзвичайних ситуацій (з розрахунками) 

 

проведено пошук придатного приміщення для 
архіву з урахуванням комплектування архівними 
документами 

 

проведено прийом працівників на вакантні посади 
за визначеними напрямами роботи на період 
переміщення 

 

проаналізовано стан архівних відділів, які залишені 
на окупованій території, з урахуванням змін та 
особливостей в їх роботі 

 

проведення роботи щодо вирішення питань, 
спричинених переміщенням архіву: у сфері 
виконання запитів громадян, ведення облікових 
документів архіву, складання описів справ 
установами з урахуванням результатів 
інвентаризації справ 

 

погашено заборгованість по заробітній платі 
працівникам архіву у повному обсязі 
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Можна як завгодно називати конфлікт на Донбасі – АТО, гібридна війна, уповільнена 
агресія або ще якось, але від цього він зовсім не перестане бути війною – у повному 
розумінні цього слова. В історію вона увійде, скоріш за все, як Перша російсько-українська 
війна або для нас, українців, як Вітчизняна 2014-го року. 

За цей період на Донбасі загинули тисячі людей, кілька разів оголошувалися 
припинення вогню, дипломати провели десятки мирних перемовин. Проте бойові дії не 
вщухають. 

Цей період став періодом докорінних змін в роботі архівних установ області, 
невизначеності ситуації, абсолютно незрозумілих рішень влади, ухилення Укрдержархіву 
від вирішення питань архівних установ області, які опинилися в епіцентрі війни та 
самотужки виборювали право на життя.  

Підводячи підсумки роботи архіву за 2014 рік, можна сказати, що ми працювали у 
повному непорозумінні того, що відбувається, в умовах неготовності до ситуації та її 
вирішення на всіх шаблях влади. 

Цей рік увійшов в життя архівістів як рік, прожитий під час надзвичайних 
випробувань, втрат, болю, пошуку нових форм роботи в умовах війни та відновлення 
роботи держархіву області після «тимчасового» переміщення на територію, підконтрольну 
Україні. Архівісти працювали під обстрілами, пережили захоплення будівель архіву, 
побачили погіршення у роботі архівів низової ланки після ротації кадрів, яку проводили 
представники незаконних озброєних формувань так званої ДНР після захоплення влади у 
населених пунктах області. Поступово ми опинилися у повній ізоляції, тому вчилися 
виживати в умовах надзвичайного стану та оперативно реагувати на виклики кожного дня. 

Важко по пам’яті відновити події тих буремних років через 6 років. А ще важче надати 
правдиву та достовірну оцінку тому, що відбувалося, не маючи повноцінної інформації. 

Взагалі, зміни — це завжди болісний процес, із труднощами і проблемами. Умовно 
період роботи, висвітлений у статті, можна розбити на 2 етапи: 

2014 рік – поступове згортання архівної роботи, кризові явища через припинення 
фінансування архівів, захоплення архівних установ на окупованій території незаконними 
озброєними формуваннями, неготовність органів влади до вирішення архівних проблем та 
переміщення архіву на територію, підконтрольну органам державної влади Україні, кадрова 
криза та припинення виплати заробітної плати. 

Втрати архівних документів, як і надбань регіону та України в цілому. Відсутність 
архівних документів погіршила стан соціального захисту громадян. У 2015 році до цього 
додалися втрати архівних документів архівного відділу Дебальцівської міської ради та 
трудового архіву. Під загрозою знищення знаходилися документи, які залишилися у 
Донецьку в 2014 році, що розташовані біля лінії розмежування. Все це має ознаки 
масштабної катастрофи длясторичного надбання регіону та України в цілому. 

В останній місяць 2014 року ми підводили підсумки роботи та проводили 
організаційні заходи щодо облаштування архіву на новому місті. 

5 місяців 2015 року — ми відновили роботу державного архіву області, знайшли нові 
форми роботи в умовах переміщення та розташування поблизу зони ризику та зони бойових 
дій, вчили азам архівної справи та діловодства діловодів та архівістів системи та установ, 
самі вчилися виживати в такій ситуації. І рухаємося далі, щоб вивести архівну систему 
Донецької області на новий професійний та результативний рівень. 

Від часу переміщення державним архівом області пройдено довгий історичний шлях, 
який вимірюється не часовим періодом. На ньому здійснено структурні та функціональні 
зміни, визначено пріоритети. Попри всі перешкоди, недоліки та відсутність умов ми 
вистояли, робота архівної системи була плідною.  

За результатами проведеної роботи у 2014 - першій половині 2015 рр. можна зробити 
висновок: робота державного архіву області суттєво змінилася під впливом воєнного 
конфлікту, який триває дотепер. Перед архівною системою області постала низка 
історичних і новітніх викликів, що змусило архівістів шукати відповіді на питання, які не 
передбачені жодним нормативним документом та які не притаманні іншим держархівам  

надано працівникам архіву (за бажанням) відпустки 
без збереження заробітної плати на період прове-
дення АТО (Листування в/ш від 18.05.2015 № 
248/18/116-15) 
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областей. Але це дало нам можливість проаналізувати ситуацію - наскільки архівні 
установи України готові до зовнішніх викликів. Факти невтішні. 

     Архівісти Донеччини щоденно самотужки 
вирішували питання, які поставали перед 
архівною системою Донецької області. Крім 
того, ми намагаємося працювати на 
перспективу, задаємо собі питання: якою ми 
бачимо архівну систему області через п'ять 
років? у найближчі роки? І одразу в нашій уяві 
виникають сюжети "щасливого завершення 
війни в Донбасі", повернення архіву в 
український Донецьк, а всіх людей — у власні 
домівки. 
     В реальному результаті зацікавлено 
керівництво архіву. Головне треба пам’ятати, що 
результатом спільної праці повинна стати 

повноцінна історична спадщина регіону: повноцінна, достовірна, цікава та без купюр. Щоб 
нащадки через 50, 100, 150 років мали інформацію в архівних документах про ці нелегкі, 
буремні, воєнні часи, період постійного реформування.  

Архів поступово долав труднощі, впроваджуючи нові форми роботи та шукаючи 
відповіді на нестандартні ситуації у роботі. Чого не можна сказати про установу вищого 
рівня. З 2015 року Державна архівна служба України, по суті, дистанціювалася від 
вирішення питань відновлення діяльності державних архівів Донецької та Луганської 
областей. До того, постійне реформування структури ДАСУ призвело до витіснення 
професійних кадрів – архівістів та заповнення вакансій людьми, далекими від архівної 
справи та діловодства. Тому на їхню допомогу нам розраховувати не приходилося. 
Висновок: керівництво архівної системи виявилося не готовим до вирішення питань, 
поставлених війною. До речі, Укрдержархів дотепер не проаналізував досвід роботи 2-х 
обласних архівів в умовах воєнного часу.  

Враховуючи, що за цей період роботу архіву після переміщення ми відновили з нуля, 
та розуміючи, що вдалося закласти підґрунтя для роботи архівної системи у подальшому, я 
прийняла одне із найважчих рішень у своєму житті – піти з посади директора архіву. Це 
було непросто. За 40 років архівна справа стала сенсом мого життя. За таких обставин мені 
здавалося, що я не маю права покинути архів у скрутні часи. Але я чудово усвідомлювала, 
що робота архівної системи змінюється не тільки через переміщення. Час висував інші 
вимоги до архівів та їх керівників: ера електронного документообігу, робота в on-line 
режимі, проблеми цифровізації тощо вимагають від керівника інших знань та вмінь. Я 
добре розуміла – архів повинна очолити людина, якій вистачить сил та наснаги рухати 
архівну справу далі. З червня 2015 року шлях та розвиток архівної системи області були в 
руках іншої людини. 

 
 

Буценко Надія Дмитрівна, 
директор архіву (2004-2015) 
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ЗМІНИ – ЗАКОНИ ЖИТТЯ! 
 

Все своє життя людина аналізує 
прожите та прийняті рішення, виходячи із 
власного досвіду. Щоб рухатись далі та 
розвиватись, необхідно проаналізувати те, 
що вже пройшло, та будувати моделі 
поведінки на майбутнє.  

2014 рік став потрясінням не тільки 
для нас, а і для усієї України. Цей рік став 
для багатьох з нас доленосним та 
вирішальним. Пройшло майже 7 років з 
початку війни, ми вже не так гостро 
реагуємо на новини з місця нашого 
колишнього мешкання, та все одно болить. 
Болить, коли читаєш у новинах про те, що відбувається у твоєму такому улюбленому місті 
Донецьку, як гинуть мирні жителі, як гинуть захисники. Серце стискається, а на очах 
сльози, сльози відчаю, коли нічого не можеш змінити. Але розумієш, що від тебе залежить 
те, що відбувається тут. Що саме ти повинен зберегти документи, які відображають наше 
сьогодення на території Українського Донбасу. Саме від нас залежить те, якими постануть 
події перед очима наших нащадків. Ця стаття є своєрідним підсумком роботи архівної 
системи Донецької області з часів початку російсько-української війни та переміщення 
держархіву області на територію, підконтрольну органам державної влади України. 

Зміна юридичної адреси з м. Донецьк, пр. Лагутенка, 12, на м. Краматорськ, пл. 
Леніна (згодом пл. Миру), 2, відбулась наприкінці 2014 року. Саме в цей час необхідно 
було прийняти рішення про зміну фактичного місцезнаходження архіву з м. Донецьк на м. 

Костянтинівка Донецької 
області. З колективу в 58 осіб це 
рішення прийняли шість 
працівників архіву: директор, 
його заступник, головний 
науковий співробітник, головний 
спеціаліст – юрисконсульт, 
головний спеціаліст з кадрової 
роботи, завідувач сектору 
економіки та фінансового 
забезпечення. Почали 
відновлювати роботу на новому 
місці саме в цьому складі. 
П’ятеро у м. Костянтинівка та 
бухгалтер у м. Краматорськ. 
Розміщення працівника у 
м. Краматорськ на той час дало 
змогу оперативно передавати 
документи в ОДА, департамент 
фінансів ОДА та інші обласні 
установи, які в більшості своїй 
після переміщення з м. Донецьк 
розмістились у м. Краматорськ.  
     Починали працювали, 
виходячи не з посадових 
інструкцій, а з виробничої 
необхідності. Тоді ми ще не 
розуміли всіх масштабів трагедії. 
У кожного з нас була надія 
повернутися додому у найближчі 
три місяці. Не судилося.  
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Зрештою почали розуміти, що це 
надовго, і нам необхідно 
налагоджувати побут тут та 
перевозити свої родини, але це 
буде згодом. А поки необхідно 
було налагоджувати роботу. 
Найважливіші питання, які 
потребували вирішення: що робити 
з колективом, який прийняв 
рішення не переїжджати, та тими, 
хто був у відпустці, як вчинити з 
будівлями архіву, до яких ми не 
мали доступу, та з документами 
НАФ, що залишились на території, 
непідконтрольній органам 
державної влади України. 01 
грудня 2014 року вийшов наказ 
держархіву області № 35 «Про 
здійснення заходів щодо роботи 
держархіву області». 
Поступово звільнились усі, в тому 
числі ті, хто знаходився в 
декретній відпустці, у відпустках 
по АТО, за виключенням 
заступника директора, який у 2018 
році, після відпустки по догляду за 
дитиною до досягнення нею 
трьохрічного віку, наважився 
переїхати з окупованої території.  

Роботи попереду було багато, тому поступово почали збільшувати штатну 
чисельність. Першочергово заповнювали ті вакантні посади, виконання роботи яких було 
вкрай необхідним. Так, 2 лютого 2015 р. заповнені перші вакантні посади у відділі 
організації та координації архівної справи та секторі документоведення. 09 лютого 2015 р. 
заповнена вакантна посада у відділі формування НАФ та діловодства. В березні прийнято 
архівіста у відділ використання інформації документів. В цьому ж місяці, після окупації 
міста Дебальцеве, у відділі організації та координації архівної справи стала працювати наша 
колега, начальник архівного відділу Дебальцівської міської ради. Пізніше, у квітні 2015 р., 
заповнено три вакантні посади: 2 – в бухгалтерії та у відділі формування НАФ та 
діловодства з’явився начальник. Наступне заповнення вакантних посад відбулось вже у 
грудні 2015 року. Збільшено штат у секторі документоведення та відділі організації та 
координації архівної справи. Протягом 2015 року прийнято на роботу 10 працівників. 
Спеціалістами їх назвати на той час було важко, бо в жодного ані знань, ані досвіду роботи 
в архівній справі не було.  

Однією з найнагальніших проблем було саме це – відсутність досвіду та знань в 
архівній справі та діловодстві у 
новоприйнятих людей. Навчались вже 
в процесі роботи. Станом на 01.01.2020 
фактична чисельність працівників 
зросла до 32 одиниць, 15 з яких є 
переселенцями з окупованих міст 
Донецької та Луганської областей. 

На сьогодні, з причин, які не 
залежать від нас, не відновлено лише 
роботу режимно-секретного органу. 

Щодо матеріальної бази архіву: 
ми переміщувалися з м. Донецьк лише 
з власними речами.  
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Вся комп’ютерна та офісна техніка залишилась в окупованому місті. Наприкінці 2014 року, 
за підтримки керівника апарату Костянтинівської РДА, ми знайшли приміщення в 
Костянтинівській районній раді, площею майже 27 кв. м. Там стояв стіл, приставний стіл, 
чотири стільці та важкий металевий сейф, який попередні господарі не змогли забрати. Та 
нас п’ятеро. Працювати доводилось на власних ноутбуках. Кому не вистачало стільця, брав 
в коридорі та наприкінці робочого дня повертав на місце. Так ми пропрацювали майже 
півроку. На той час однією з умов прийняття на роботу була наявність власної 
комп’ютерної техніки для виконання службових обов’язків. 

Згодом облдержадміністрація передала у власність шість ноутбуків та виділила кошти 
на придбання багатофункціонального пристрою. Це дало змогу частково забезпечити 
працівників комп’ютерною технікою та звільнило час працівників сектору 
документоведення, які ходили з п’ятого на другий поверх до оргвідділу Костянтинівської 
РДА для роздрукування документів. Це було перше наше придбання. Згодом, за рахунок 
виділених коштів, поступово збільшувалась кількість комп’ютерної та оргтехніки. Станом 
на 01.01.2020 вже маємо 13 ноутбуків, 19 сучасних персональних комп’ютерів, 5 
багатофункціональних пристроїв, сканер для зчитування штрих-коду, дзеркальний 
фотоапарат Nikon D5300 kit 18-55, мультимедійний проєктор Epson EH-TW650, 7 роутерів, 
11 джерел безперебійного живлення. 

Всіх працівників держархіву області забезпечено необхідними меблями. 

У 2017 році, завдяки програмі «Українська ініціатива з підвищення 
впевненості» (UCBI) за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку 
(USAID), ми отримали книжковий сканер та обладнання для зберігання фонду 
користування. Через те, що архів ще не приймав документи на зберігання, ми почали 
цифрувати документи Костянтинівської міської ради.  

Після прийняття документів на зберігання розпочали сканувати власні фонди та 
обліковувати їх, як це робилось в м. Донецьк.  

При впровадженні методичних рекомендацій «Цифровий фонд користування 
документами Національного архівного фонду: створення, зберігання, облік та доступ до 
нього» протягом 2019 року проведено роботу щодо хешування та приведення обліку 
оцифрованих документів у відповідність до вимог цього методичного посібника.  

Але, на жаль, методичні 
рекомендації залишаються лише 
рекомендаціями. На сьогодні нормативно 
не врегульовано питання стандартизації 
до форматів фонду користування, 
створеного шляхом сканування. 

Великий масив документів НАФ 
зберігається в архівних установах низової 
ланки, однак жодна з них не проводить 
цієї роботи через брак коштів на 
обладнання та мізерну кількість штатних 
одиниць.  
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За цей період держархіву області 
доводилось не раз переміщуватись. 
Перші місця нашого розташування були 
за адресами: м. Костянтинівка, пр. 
Ломоносова, 156, та м. Краматорськ, 
вул. Паркова, 14, де знаходилась 
бухгалтерія. 

Далі, при збільшенні штату, ми 
взяли в оренду кімнати за адресою: 
м. Костянтинівка, вул. 6 сентября, 10. У 
2016 році облдержадміністрація, під час 
пошуку приміщень для розміщення 
структурних підрозділів ОДА, запропонувала розмістити бухгалтерію та архівосховища 
держархіву області за адресою: м. Краматорськ, вул. Академічна, 11. Бухгалтерія 
працювала там деякий час. Але віддаленість та висока орендна плата не робили цей варіант 
привабливим для роботи. Наприкінці серпня 2017 року Костянтинівська районна рада 
розірвала договір оренди та попросила звільнити приміщення по вул. 6 сентября. До того 
часу ми знайшли нові приміщення в будівлі Укртелекому за адресою: вул. Громова, 34 А. 
Першими їх «обживали» працівники відділу забезпечення збереженості документів та 
довідкового апарату. І вперше в нас з’явилося приміщення під архівосховище. Пізніше туди 
переїхали працівники відділів організації та координації архівної справи, формування НАФ 
та діловодства, відділ фізичного збереження документів та інформаційно-пошукових 
систем, відділ використання інформації документів. 

У жовтні 2018 року служба охорони праці зафіксувало факт наявності плісняви в 
кабінеті, який орендували за адресою: пр. Ломоносова, 156, у зв’язку з чим ми були 
вимушені відмовитись від оренди цих приміщень. Так поступово ми всі перемістилися до 
будинку Укртелекому.  

На підставі наказу від 30.11.2018 № 69 «Про зміну істотних умов праці» у лютому 
2019 року бухгалтерію переміщено до м. Костянтинівка. Саме з цього часу держархів 
області розміщено в одному приміщенні. 

Маємо робочі кімнати для працівників, методичний кабінет, 3 архівосховища. Всі 
робочі місця працівників оснащені меблями, комп’ютерною та множувальною технікою. 
Налагоджено побут архівістів. 

Але ми не відмовилися від бажання знайти приміщення, яке буде відповідати всім 
нормативним вимогам для повноцінного зберігання документів НАФ. Протягом шістьох 
років переглянуто більше ста будівель. Переглядали все, що було запропоновано по всій 
території області. Організація роботи була побудована таким чином, що працювали у двох 
напрямках з пропозиціями, які надавав Фонд державного майна, та писали листи на голів 
РДА, міських та районних рад щодо наявності вільних приміщень для розміщення 
держархіву області. Переглянули всі пропозиції. Відверто кажучи, вибирати не було з чого.  

м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 156 
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Те, що пропонували, знаходилося в 
жахливому стані, на межі розвалин. Перше 
запропоноване приміщення, яке могло б 
підійти, знаходилось у м. Слов’янськ – 
будівля колишнього банку. Однак, після 
перегляду будівлі та згоди на початок 
оформлення процедури оренди, отримали 
лист від 22.01.2016 № 05-59/163 Управління 
Державної казначейської служби України у 
м. Слов’янську Донецької області, в 
оперативному управлінні якого знаходились 
ці приміщення, наступного змісту: 
«Управління Державної казначейської 
служби України у м. Слов’янську Донецької 
області відмовляє у наданні дозволу на 
оренду приміщення за адресою: вул. 
Г. Батюка, 25 вашій установі у зв’язку з тим, 
що раніше 19.11.2015 було звернення від 
Донецького обласного центру технічної 
творчості дітей та юнацтва, який був 
переміщено до м. Слов’янськ». 

Потім, влітку 2016 року, нам вдалось знайти ще одну будівлю – це гуртожиток 
Дружківського технікуму Донбаської державної машинобудівної академії. Однак експерти 
зробили висновок про її непридатність для розміщення архіву. Пошуки тривали. Нам 
запропонували корпус інтернату у м. Костянтинівка за адресою: вул. Трудова, 479. 
Проведено попереднє обстеження технічного стану будівельних конструкцій будівлі та 
оцінка технічної можливості її реконструкції – отримано висновки, що воно може бути 
використано під архів за умови проведення капітального ремонту з укріплення стін та 
перекриття. Ініційовано створення робочої групи при облдержадміністрації щодо виділення 
коштів на капітальний ремонт будівлі.  

Тим часом Костянтинівська міська рада приймає рішення від 17.05.2018 за № 6/85-
1574 про надання згоди на безоплатну передачу нерухомого майна у спільну власність 
територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебуває в управлінні Донецької обласної 
ради, зроблено технічний паспорт на будівлю, виділено земельну ділянку. Однак, у зв’язку з 
невизначенням джерел фінансування на капітальний ремонт, зміною голови 
облдержадміністрації, мрії щодо ремонту та переміщення у власну будівлю не здійснилися.  

Відсутність приміщень для приймання документів НАФ є проблемою не тільки 
державного архіву Донецької області. Ця проблема стоїть майже перед усіма архівними 
установами України, тому доцільно було б розробити типовий проєкт будівель для 
державних архівів областей, як це було при будівництві партархівів, а фінансування 
закласти до Державної програми забезпечення збереження історичної спадщини України. 
Всі наші спроби рухатись в цьому напрямку поки не мають результату. 

 
ЗМІНИ В АРХІВНІЙ СИСТЕМІ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА ЧАСІВ РОСІЙСЬКО-

УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ 
2014 рік став переламним для системи архівних установ Донецької області. Поступово 

втрачався контроль за роботою архівних відділів міських рад та РДА, які опинились на 
непідконтрольній території. Якщо на 01.01.2014 мережа архівних установ Донецької області 
складала 117 архівів, то станом на 01.01.2015 вона скоротилась майже вдвічі. На території, 
підконтрольній органам державної влади, залишилось 55 архівних установ. На окупованій 
території Донецької області залишилось 62 архівні установи: 15 архівних установ, які 
зберігають документи НАФ, та 47 трудових архівів. Протягом 2015 року ми втратили 
контроль ще над 4 архівними установами. В січні 2015 року, після завершення бойових дій 
у м. Дебальцеве, місто опинилося на території, підконтрольній незаконним озброєним 
формуванням. Документи архівного відділу Дебальцівської міської ради та його 
структурного підрозділу «трудовий архів» залишилися в приміщеннях архіву. Архівні 
відділи Тельманівської, Новоазовської райдержадміністрацій теж не відновили роботу.  

Аварійні приміщення у м. Дружківка, які були 
запропоновані міською радою для розміщення архіву 
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Протягом зазначеного періоду відбуваються значні зміни в мережі архівних установ 
області. 

Статус юридичної особи набули архівні відділи Бахмутської РДА, Вугледарської, 
Краматорської, Новогродівської, Покровської міських рад. Архівний сектор Покровської 
РДА перетворено в архівний відділ. В цей же період з’являється принципово новий статус 
архівної установи у містах Авдіївка та Торецьк. Архівні відділи міських рад перетворено на 
архівні відділи військово-цивільних адміністрацій цих міст. Архівний відділ Лиманської 
ради підпорядковано виконавчому комітету Лиманської міської ради. 

Створено сектор з архівної роботи у структурі Виконавчого комітету Мирноградської 
міської ради, у зв’язку з чим його відновлено в мережі архівних установ області.  

Створено нові трудові архіви «Трудовий архів Краматорської міської ради», 
комунальна установа «Трудовий архів м. Курахове», Трудовий архів Олександрівської 
селищної ради (ОТГ). 

Трудовий архів при Мар’їнській районній раді тимчасово підпорядковано Мар’їнській 
військово-цивільній адміністрації. З 01 квітня 2017 року завідувач трудового архіву 
тимчасово переведена до Мар’їнської райдержадміністрації та підпорядковується  
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Мар’їнській військово-цивільній адміністрації. 
Архівний відділ Ясинуватської райдержадміністрації змінив юридичну адресу на смт 

Очеретино Ясинуватського району у січні 2015 року у зв’язку з окупацією м. Ясинувата. З 
травня 2015 року його роботу було відновлено. Всі документи, які зберігались в цьому 
архіві, залишились на тимчасово окупованій території. З квітня 2016 до січня 2017 рр. 
архівний відділ не працював у зв’язку зі звільненням працівників через відсутність 
приміщення для архіву у смт Очеретине. Після неодноразового звернення держархіву 
області до голови Ясинуватської РДА, архівний відділ відновив роботу 1 лютого 2017 р. 
Для забезпечення функціонування архіву у 2017 році виділені приміщення у м. Авдіївка в 
адмінбудівлі, в якій розміщено Територіальний центр соціального обслуговування 
населення Ясинуватського району. 

Станом на 01.01.2020 не мають статусу юридичної особи публічного права 
12 архівних установ області, а саме: архівний відділ Покровської райдержадміністрації, 
сектор з архівної роботи Виконавчого комітету Мирноградської міської ради, архівні 
відділи Бахмутської, Добропільської, Костянтинівської, Маріупольської, Селидівської, 
Слов’янської міських рад, архівні відділи виконавчих комітетів Дружківської, Лиманської 
міських рад, архівні відділи військово-цивільних адміністрацій м. Авдіївка, м. Торецьк.  

Небажання місцевого самоврядування привести статус до норм чинного законодавства 
спричинене, в першу чергу, нерозумінням важливості та ролі архівних установ в житті 
громади. 

Робота держархіву області в цьому напрямку триває не один рік, знаходиться на 
контролі в облдержадміністрації. Однак, розглядаючи це питання на засіданнях сесії 
міських рад, депутати вважають створення окремої юридичної особи недоцільним, 
здебільшого обґрунтовуючи це відсутністю вільних коштів на утримання додаткових 
штатних одиниць, які необхідні при створенні юридичної особи. 

Крім того, при зміні керівництва органів місцевого самоврядування є нерозуміння, 
навіщо необхідно мати в структурі два архіви: архівний відділ та архівний підрозділ. 
Протягом багатьох років доводилось вирішувати подібну проблему з архівними відділами 
Покровської та Маріупольської міських рад. У Покровську наміри поєднати функції 
архівного відділу з архівним підрозділом у статусі останнього залишились намірами. А ось 
у Маріуполі двічі міська рада приймала рішення перетворити архівний відділ в архівний 
сектор у структурі іншого управління зі зменшенням штатних одиниць до 2-х, і лише 
завдяки втручанню держархіву області вдалось зберегти відділ у структурі міської ради зі 
штатом 3 одиниці. 

Загальною проблемою всіх архівних установ області без виключення є майже 100 % 
завантаженість архівосховищ для зберігання документів НАФ та документів з кадрових 
питань (особового складу) ліквідованих установ, підприємств та організацій. 

Другою масштабною проблемою, яка потребує значного фінансового вливання, є 
охоронно-пожежна безпека архівів. Про автоматичні системи пожежогасіння мова навіть не 
йде. Ненабагато краща ситуація з кондиціюванням повітря в архівосховищах. 

Недостатня штатна чисельність архівних відділів та велике навантаження на одного 
працівника не дає повною мірою працювати із установами, віднесеними до списку № 3. Як 
наслідок, однією з болючих проблем в області є проблема покинутих архівних документів з 
кадрових питань (особового складу). Відсутність контролю з боку архівних установ та 
адекватного покарання керівника підприємства за покинуті архіви, відсутність на 
законодавчому рівні визначення поняття покинутих архівів, призводять до порушення прав 
працівників такого підприємства на соціальний захист. 

На території Донецької області діють три приватні архівні установи, які зберігають 
документи з кадрових питань (особового складу) ліквідованих установ, підприємств, 
організацій: у м. Селидове, м. Мирноград, м. Маріуполь. Метою їх створення є отримання 
прибутку. Однак це суперечить ст. 35 «Про Національний архівний фонд та архівні 
установи», відповідно до якої надання архівних довідок, необхідних для забезпечення 
соціального захисту громадян, здійснюється безоплатно. На законодавчому рівні це питання 
не вирішено, що створює правову колізію та скарги від громадян про грабіжницькі ціни на 
довідки в приватних архівах. 
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ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО АРХІВНОГО ФОНДУ 
Починалась робота в цьому напрямку з навчання азам архівної справи новоприйнятих 

працівників. У зв’язку з тим, що списки № 1 та № 2 не вивезено, а часткова інформація була 
лише на флешках працівників, робота почалася зі складання списків з нуля. Вона 
ускладнювалась тим, що з початку воєнних дій на 
території області установи – джерела формування 
НАФ держархіву області переміщувались у різні 
населені пункти і виявилися розкиданими по всій 
області, і навіть за її межами. На початку 2015 року 
було таке, що юридичну адресу установи змінено, 
а фактично вона залишалась на окупованій 
території. Це дуже ускладнювало роботу щодо 
налагодження контактів з установою та включення 
її до списку №1. 

Виїзд установ з м. Донецьк відбувався, як 
правило, в екстреному порядку. Жодна установа не 
вивезла ані архіви установ, ані документи 
діловодства. Частіш за все документи, які 
опинялись на вільній території області, це заслуга 
відданих справі працівників установ та управлінь, які, ризикуючи собою, провозили 
документи через блокпости. 

У 2015 році найбільш масштабною роботою відділу формування НАФ та діловодства 
була організація інвентаризації всіх документів, які залишились на тимчасово окупованій 
території області, та фіксація факту вивезення документів. Було багато спірних питань, бо 
жоден нормативний документ не передбачав створення актів інвентаризації документів. 
Були і скарги на роботу, що не передбачена нормативними документами, і образи. Однак 
згодом, після проведення цієї роботи, багато установ сказали слова вдячності за це. Чітко 
зафіксований перелік вивезених документів надав підстави для припинення скарг. 

Поступово до списку № 1 включено 70 установ. Позитивним є те, що в ньому не має 
жодної «неіснуючої» установи. Внесення змін відбувається своєчасно, однак у списку – 
незначна кількість громадських організацій, жодної установи, що виконувала героїчну 
місію волонтерського руху.  

Позитивним зрушенням за період відновлення роботи відділу є налагодження 
контактів з архівними підрозділами структурних підрозділів ОДА та територіальних 
підрозділів центральних органів виконавчої влади. Майже в усіх установах розроблені 
нормативні документи, які регламентують ведення діловодства та роботу архівного 
підрозділу.  

Однак потрібно активізувати надання практичної допомоги та посилити контроль на 
всіх етапах формування НАФ в установах. Ці проблеми з’ясувалися з початком приймання 
документів на зберігання до нашого архіву. 

Негативним фактором є і те, що в Правилах організації діловодства та архівного 
зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на 
підприємствах, в установах і організаціях допускається покладання обов’язків організації 
ведення діловодства та архіву на відповідальну особу. Як показує практика, частіше за все 

ця робота йде на додаток до 
основної роботи. На неї не 
вистачає часу, відсутні необхідні 
знання, тому і виконується вона не 
дуже якісно. Прийняття на 
законодавчому рівні норм щодо 
співвідношення кількості 
документів в установі до окремих 
штатних одиниць, відповідальних 
за діловодство та архів в установі, 
дало б змогу значно покращити 
формування та зберігання НАФ в 
архівних підрозділах.  

Перетин лінії розмежування 
https://ddk.dn.ua/news/article/7855/ 
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ВІДНОВЛЕННЯ РОБОТИ З ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ДОКУМЕНТІВ 
Найбільшою проблемою цього напрямку була і залишається відсутність доступу до 

документів НАФ, що залишились в Донецьку на тимчасово окупованій території. Це 
створює перешкоди для виконання запитів, унеможливлює проведення наукових 
досліджень на підставі історичних документів, створення повноцінних виставок, теле-, 
радіопередач на підставі власних архівних документів. 

Перша виставка у 2015 році складалась з невеликої кількості світлин, розміщених на 
невеликому саморобному стенді. З неї все почалось. Спочатку у виставках, в тому числі 
тих, які були розміщені on-line, використовували документи з Internet, які скачували на 
сайтах інших архівів, та електронні копії фотодокументів держархіву, які були знайдені на 
флешці одного з працівників архіву.  

Згодом закуплено спеціальне виставкове обладнання. Працівники відділу набули 
досвіду, а креативне мислення окремих працівників дало змогу створити проєкти, якими 
можна пишатись. Широкомасштабними заходами за цей час стали такі проєкти, як: збір 
інформації з сайтів про події з початку російсько-української війни; збірник статей 
керівників структурних підрозділів держархіву області та керівників архівних установ 
області на тему «Як я пережив окупацію» та до 95-річчя архівної системи Донецької 
області; цикл з 11 презентацій з фото- та відеодокументами до 5-ї річниці визволення міст 
Донецької області, 4 інтерактивні уроки для учнів шкіл в рамках просвітницького проєкту 
«Донбас – це Україна!». 

У 2019 році мали змогу видати друком Путівник, який став своєрідним мартирологом 
по фондах, що залишились на окупованій території.  
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Підводячи підсумки роботи за 5 років, я впевнена, що нам є чим пишатися. На думку 
спадає птах Фенікс, який мав змогу відновлюватись з попелу. Так і держархів області майже 
з нічого відновився і зміг вистояти. І не просто вистояти, а досягти певних результатів. На 
сьогодні у нас є купа проблем, які притаманні всім архівним установам України. І на 
додаток ще проблеми, пов'язані з проведенням операції об’єднаних сил на території 
Донецької області: недосконала законодавчо-нормативна база в рамках роботи архівів під 
час надзвичайних ситуацій, відсутність власного приміщення, кадровий голод, близьке 
розташування до лінії розмежування, невизначеність місця евакуації документів у разі 
погіршення ситуації, розташування установ – джерел формування НАФ на великій відстані 
від держархіву області, низьке фінансування на відрядження, відсутність власного 
транспортного засобу та інше.  

Однак дорогу здолає той, хто йде. Тому я вірю в те, що у нас все вийде, ми обов’язково 
подолаємо всі труднощі. 

І на завершення. На початку окупації один київський архівіст завжди робив мені 
зауваження на моє неоптимістичне «якщо». Завжди казав: «коли» ви повернетесь у місто 
Донецьк. Тому я нам щиро бажаю, щоб це «коли» настало найближчим часом, і ми 
повернулись до своїх домівок та своїх архівних документів у рідне українське місто 
Донецьк. 

 
 

Шишолік Ірина Василівна, 
директор державного архіву 
Донецької області 



Інформаційний бюлетень 

58 

ЖИТТЯ РОЗДІЛЕНЕ НАВПІЛ 
 

Нам треба жити кожним днем. 
Не ждать омріяної дати. 
Горіть сьогоднішнім вогнем. 
Бо завтра може не настати  

Ліна Костенко 
 

     «Як грім серед ясного неба» – таким увірвався в життя 
донеччан та, мабуть, всіх жителів України 2014 рік. 
Несподіваний, гучний, важкий, кривавий, революційний, 
незрозумілий, відлуння якого не закінчується дотепер. І ми 
відчуваємо його на собі щодня кожною клітиною свого тіла. 
Бо так сталося, що ми опинилися саме у вирії цих історичних 
подій і стоїмо на фундаменті їх витоків. 
     Того року для колективу державного архіву області 
настали часи випробувань і прийняття доленосних рішень, які 
кардинально змінили звичайний уклад життя кожного 
працівника, його сім’ї та найближчого оточення. 
     Тривалий час, наскільки було можливо, архів продовжував 
виконувати свої функції у м. Донецьк. Однак прийняття 
окремих законодавчих актів та воєнні події, які надалі (осінь 
2014 року) розгортались на території  нашої області, змусили 
нас покинути архів, рідні домівки та переміститися на іншу 

територію, як її почали називати, «територію, підконтрольну органам державної влади 
України». 

Отже, після набрання чинності постанови КМУ від 07.11.2014 №595 «Деякі питання 
фінансування бюджетних установ, здійснення соціальних виплат населенню та надання 
фінансової підтримки окремим підприємствам і організаціям Донецької та Луганської 
областей», ми підготували пакет доленосних документів (на той час я займала посаду 
головного спеціаліста – юрисконсульта) для перереєстрації державного архіву Донецької 
області на підконтрольній Україні території Донецької області, а саме у місті 
Краматорськ, за адресою розташування Донецької облдержадміністрації: пл. Миру, 2.  

Так, 13 листопада 2014 року держархів області змінив місто юридичної реєстрації з 
Донецька на Краматорськ. Тепер залишилось вирішити, яку дислокацію вибрати для 
фізичної адреси держархіву області. І це нелегке рішення прийняла директор архіву 
Буценко Надія Дмитрівна, яка 24 листопада 2014 року першою виїхала з м. Донецьк до м. 
Костянтинівка у пошуках «нової домівки» для держархіву області. Протягом двох 
наступних тижнів до неї приєдналися ще п’ять працівників (заступник директора, юрист, 
кадровик, бухгалтер та головний науковий співробітник)… 

Але саме 01 грудня 2014 року всі ми вважаємо датою відродження роботи 
держархіву області на новому місті, в нових реаліях життя.  

Що стосується мого рішення щодо переїзду, то в мене не було вагань або роздумів, 
як вчинити. Іншого не могло і бути, звісно ж – переїжджати. Та і їхали ми на короткий 
проміжок часу, бо чекали на найскоріше визволення рідного Донецька і всієї області.  

Через певний час, повертаючись до минулого, ми самі собі боялись зізнатися і 
повірити в те, що події, які сталися, затягнуться не на декілька місяців, а на ціле життя… 

Ми в Костянтинівці, що далі? Безпосередньо моїми завданнями тоді були 
забезпечення юридичного захисту та інтересів держархіву області, укладання договорів 
для забезпечення функціонування нашої установи, робота у тендерному комітеті, ведення 
претензійно-позовної роботи тощо. Хоча, зважаючи на наш маленький колектив, ми 
робили будь-яку роботу, яка тоді необхідна була для нашого виживання. 

Після переміщення до Костянтинівки зафіксували факт захоплення держархіву 
області у місті Донецьк незаконними збройними формуваннями. 19 грудня 2014 року 
Костянтинівське МВ ГУМВС України у Донецькій області по факту захоплення двох 
будівель держархіву області, розташованих за адресами: м. Донецьк, пр. Лагутенка,12, та 
м. Донецьк, вул. Челюскінців, 153 б, відкрило кримінальне провадження за ознаками  
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кримінального правопорушення, передбаченого ст. 341 КК України. 26 січня 2016 року це 
провадження передали за підслідністю до Селидівського МВ ГУМВС України у Донецькій 
області. На наше звернення до цієї установи щодо стану проведення слідчих дій отримали 
суху відповідь: «Провести будь-які слідчі дії неможливо у зв’язку з проведенням на 
території м. Донецьк антитерористичної операції». 

В той же час займались вирішенням питання забезпечення працівників приміщенням і 
робочим місцем. Заключили договір оренди двох маленьких кімнат в будівлі 
Костянтинівської районної ради, за адресою: пр. Ломоносова,156, м. Костянтинівка, 
площею 26,5 м2. Ці кімнати на декілька років стануть для працівників архіву надійним 
притулком. 

     А що далі? А далі ми, як та сім’я, що 
переїхала на нове місце проживання, почали 
розширюватися, як кількісно, так і якісно, в 
усіх можливих напрямках.  
Почалось поступове відновлення роботи 
держархіву області та архівної системи на 
новому місті.  
     Проблеми, які доводилось долати: 1) 
переміщення держархіву області без архівних 
документів; 2) відсутність основного складу 
спеціалістів та керівників структурних 
підрозділів; 3) відсутність відповідного 
приміщення для розміщення працівників 
держархіву області та архівосховищ; 4) 
відсутність офісних меблів та комп’ютерної 
техніки. Та що там казати, не було ані паперу, 
ані ручки, ані олівця. 
     Сектор економіки та фінансового 
забезпечення розмістився та продовжив свою 

роботу у м. Краматорськ, в робочій кімнаті, наданій архівним відділом Краматорської 
міської ради. І це було доречно, бо фінансове управління, податкова і облдержадміністрація 
знаходилися поруч. 

У лютому 2015 року відновили роботу сектору документоведення, відділу формування 
НАФ та діловодства, відділу організації та координації архівної справи, а також відділу 
використання інформації документів. До цих відділів прийняли по одному спеціалісту, і 
саме вони стояли у витоків відновлення роботи означених відділів. 

Архів відновлював все більше напрямків своєї роботи, пропорційно зростала і 
кількість наших працівників. І ще одною домівкою для архівістів стали дві кімнати в 
будівлі Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 
Костянтинівського району за адресою: вул. 6 сентября, 10, м. Костянтинівка. 

З квітня 2015 року працювала на посаді заступника директора архіву та паралельно 
займалась питаннями юридичного захисту архіву. 

Наш новий колектив працював, як єдиний злагоджений годинниковий механізм, в 
якому всі деталі приходять на допомогу одна до одної. Практично всі працівники 
держархіву області, окрім виконання своїх безпосередніх завдань, виконували додаткові. 
Поступово відпрацьовували кожну функцію держархіву області, звітні та планові форми, 
контрольні та планові завдання, роботу колегіальних та дорадчих органів і проведення 
організаційних заходів, забезпечили організацію виконання заходів Регіональної програми 
здійснення контролю за наявністю, станом та рухом документів НАФ у Донецькій області 
на 2015-2019 роки. Продовжували щотижневий моніторинг стану архівних установ області 
щодо руйнувань через обстріли, пожежі та інше. Налагодили роботу з усіма архівними 
установами Донецької області на підконтрольній території України. 

Відділ формування НАФ та діловодства, для забезпечення виконання своїх 
функціональних завдань, першочергово провів роботу з відновлення списку юридичних 
осіб – джерел формування НАФ, які передають документи до держархіву області. Протягом 
2015 року до списку № 1 внесли 59 установ. 

З метою оцінки кількості та складу документів, які вдалось вивезти з тимчасово  

2016 рік, після облаштування кабінету власними 
меблями. 
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окупованої території, держархів області провів інвентаризацію своєї організаційно-
розпорядчої та архівної документації, а також ініціював проведення такої роботи як 
структурними підрозділами ОДА, так і іншими обласними та територіальними установами. 

Поступово відновлював свої функції відділ 
використання інформації документів. Відсутність 
документів в архіві суттєво змінила можливості та 
форми роботи цього відділу. У зв’язку з 
відсутністю доступу до документів держархіву 
області, які залишились у м. Донецьк, були 
розроблені шаблони відповідей на запити 
громадян. Але, незважаючи на це, кожен запит мав 
свої особливості, потребував індивідуального 
розгляду та надання відповідних роз’яснень. Того 
року, крім виконання запитів громадян, відділ 
підготував перші виставки. 

2016 рік поставив нові завдання перед 
архівною системою області в умовах проведення 
АТО. Щоб рухатись далі та розуміти відправні 
точки, куди ми йдемо і що ж далі робити, необхідно було з’ясувати стан справ в кожній 
архівній установі області, в кожному архівному підрозділі установ зони комплектування 
держархіву області, в архівних підрозділах органів виконавчої влади та місцевого 
самоврядування. 

     До плану роботи колегії 
облдержадміністрації ми включили 
питання «Про здійснення державної 
політики у сфері архівної справи в 
установах Донецької області». Протягом 
року провели аудит роботи архівних 
підрозділів установ зони 
комплектування держархіву області 
шляхом анкетування, а також тематичні 
перевірки в архівних відділах та 
архівних підрозділах міських рад та 
райдержадміністрацій. Через 
нестабільну ситуацію в області, зробити 
це було вкрай проблематично, а іноді 
неможливо, але ми це зробили. 
     Результати цієї роботи заслухали на 
колегії облдержадміністрації, окреслили 
першочергові завдання та проблеми в 
архівній системі області, а також 
визначили завдання, які були доведені до 
відома керівників юридичних осіб. Це 
дало поштовх до проведення заходів 
щодо покращення ситуації та, у 
подальшому, позитивних зрушень в 
роботі архівної системи області. 
Крім вирішення архівних питань, були 
ще аспекти із життя архіву. 21 червня 
2016 року ми отримали рішення про 
застосування штрафних санкцій до 

держархіву області від Державної податкової інспекції у м. Краматорську загальною сумою 
59501,70 грн. Я категорично не погодилася з таким рішенням і запропонувала директору 
архіву позиватися до суду на ДПІ у м. Краматорську. Отримавши підтримку, підготувала та 
подала до суду позовну заяву про визнання протиправним та скасування рішення ДПІ у 
м. Краматорську та покладення на відповідача всіх судових витрат. 31 серпня 2016 року суд 
постановив задовольнити наш позов повністю, визнати протиправним і скасувати  рішення  

Виставки проведені відділом у 2015 році 
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ДПІ у м. Краматорську. Це була ще одна наша маленька перемога. 
З 26 липня 2016 року мене призначили виконуючою обов’язки директора архіву у 

зв’язку з декретною відпусткою директора архіву Шишолік Ірини Василівни.  
Незважаючи на наш молодий, нещодавно сформований колектив працівників архіву та 

відсутність другого заступника директора архіву, до поставлених цілей та завдань я і 
колектив підійшли з новим натхненням та завзяттям. Тим паче, що поряд з нами працювали 
два фахових спеціаліста, два головних наукових співробітника архіву. Вони завжди були 
готові поділитися знаннями, підставити дружнє плече та надати пораду для прийняття 
вірного, найбільш виваженого рішення.  

     З метою формування НАФ та наповнення 
фондів держархіву області документами 
сучасної історії, ми провели конкурс малюнків 
та творів серед школярів м. Костянтинівка та 
Костянтинівського району. На зібраному 
матеріалі працівники відділу використання 
інформації документів підготували виставку, 
яку презентували до Дня захисника України на 
базі Костянтинівського краєзнавчого музею. Це 
був перший спільний захід з музеєм, в якому 
взяли участь учні шкіл м. Костянтинівки та 

бійці 90-го окремого аеромобільного батальйону 
ім. Героя України старшого лейтенанта Івана 

Зубкова. Під час цієї комунікації всі отримали гарний настрій та позитивний заряд на 
майбутнє. 

Ми проводили перевірки роботи архівних установ області. Звичайна для архівів робота 
– для нас була надто складною. По розбитих сільських дорогах, міжміським транспортом 
ми долали відстані, витрачаючи вдвічі, втричі більше часу, ніж у довоєнні часи. 
Підбиваючи підсумки результатів тематичних перевірок стану державного обліку 
документів НАФ в архівних установах, стало зрозумілим, що не може бути єдиного підходу 
в подальшій роботі з архівними установами. Звісно ж, такі форми, як проведення загальних 
нарад або розширених колегій, ми і надалі використовували. Але ще однією дієвою 
формою, я вважаю, стало надання індивідуальної методичної допомоги або допомоги 
декільком архівам, об’єднаним вирішенням одного проблемного питання. 

Для прикладу, для надання методичної допомоги архівному відділу Костянтинівської 
РДА та зони його комплектування (архів мав свої особливі проблемні питання), прийняли 
рішення щодо проведення саме на його базі виїзного засідання експертно-перевірної комісії 
держархіву області. Засідання провели 31 жовтня 2016 року за участю керівника апарату 

Костянтинівської РДА, голів та 
членів експертних комісій 
установ, організацій та 
підприємств зони 
комплектування архівного 
відділу Костянтинівської 

райдержадміністрації. На 
засіданні розглянули 85 робіт. Це 
підтягнуло стан упорядкування 
документів в сільських та 
селищних радах району майже 
100 %. До речі, виїзні засідання 
ЕПК проводяться щорічно. 

Ще один напрямок роботи, 
який не припинявся з початку 
нашого переміщення, – пошук 
будівлі для повноцінного 
функціонування архіву. 

Зібрані малюнки стали поштовхом для розробки 
проєкту «Усна історія—як джерело НАФ». 
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На той час ми оглянули 48 приміщень: 3 у Краматорську, 3 у Дружківці, 42 у 
Костянтинівці. Приміщення, які б відповідали нормативним вимогам, були відсутні або 
потребували величезних капіталовкладень для проведення технічних експертиз та 
подальшої реконструкції. Важко уявити, яке жахіття нам доводилось оглядати. 

Серед переглянутої кількості приміщень виділили  
будівлю гуртожитку технікуму у м. Дружківка за адресою: 
вул. Соборна, 26. Зважаючи на те, що ми планували 
розмістити там архівосховища, визначались щодо технічної 
можливості зміни цільового призначення та 
перепрофілювання цих приміщень під архів. В серпні 
2016 року провели обстеження та оцінку технічного стану 
цієї будівлі. На жаль, висновки експертів були невтішні – 
«непридатна для нормальної експлуатації, улаштування 
архіву у даній будівлі не рекомендується». 

Як альтернативу пошуку приміщень, підготували 
завдання на проєкт «Будівництво корпусу 3 державного архіву Донецької області». 
Орієнтовна вартість будівництва нового приміщення площею 5000 кв2 – 69170,00 тис. грн, 
вартість ПКД – 1385,00 тис. грн. Однак на наші пропозиції отримали відповідь, що таке 
будівництво для області було «не на часі». На звернення Укрдержархіву до 
облдержадміністрації щодо вирішення питання забезпечення держархіву області будівлею, 
отримано відповідь, що «оптимальним варіантом вирішення цієї проблеми 
облдержадміністрація бачить здійснення ремонтних робіт у наявній пристосованій будівлі 
та проведення відповідних процедур оцінки можливості її застосування…». 

Відновлення інших напрямків роботи архіву та поступове збільшення штатної 
чисельності працівників в черговий раз ставило перед нами проблему розміщення людей. 
Станом на 01 листопада 2016 року держархів області орендував вже 9 робочих кабінетів (5 
– у Костянтинівці та 4 – у Краматорську). 

Знаковою подією 2016 року стала комунікація держархіву області з Агентством США з 
міжнародного розвитку (USAID). У листопаді 2016 року ми провели кілька зустрічей з 
регіональним менеджером проєкту USAID «Українська ініціатива: зміцнення громадської 
довіри». Результатом цих перемовин стало підписання 23 грудня 2016 року грантової угоди 
«Відновлення Державного архіву Донецької області» на закупівлю спеціального 
обладнання для автоматичного сканування та електронного зберігання документів НАФ.  
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 ПІДСУМКИ РОБОТИ У 2016 РОЦІ 

На початку 2017 року процеси реорганізації та ліквідації територіальних відділів 
центральних органів виконавчої влади спонукали вирішувати питання відновлення роботи з 
приймання документів до держархіву області. Для відновлення приймання документів 
необхідно орендувати додаткові площі. Більш прийнятними на той час були приміщення 
Дніпропетровської філії ПАТ «Укртелеком». Так, у березні ми заключили договір оренди 
додаткових приміщень площею 199,0 кв2 за адресою: вул. Громова, 34а, м. Костянтинівка. 
Це була одна робоча кімната для розміщення цифрового сканеру та дві кімнати під 
архівосховища. Прийняли на роботу першого спеціаліста до відділу забезпечення 
збереженості документів, обліку та довідкового апарату. 

В березні 2017 року ми отримали очікуване спеціальне обладнання для оцифрування 
архівних документів. Це був книжковий сканер «Microbox book2net kioskprofi II production», 
сервер для зберігання відсканованих документів Supermicro, 2 монітори та комп’ютер. 

Отримання обладнання надало нам 
можливість забезпечити підвищення відкритості, 
прозорості й ефективності своєї діяльності, що у 
майбутньому надавало змогу запровадити надання 

електронних послуг в 
архівній сфері. На 
початку, не маючи 
власних фондів, 
запропонували допомогу архівному відділу Костянтинівської 
міської ради з оцифрування та створення фонду користування 
на документи фонду «Костянтинівська міська рада». І робота 
закипіла. 
     Держархів області опікувався вирішенням питань 
збереження документів, особливо тих, що знаходились в сірій 
зоні та на лінії розмежування, в «гарячих точках». Підтримали 
ініціативу громадської організації «Врятування Широкиного» 
та у квітні 2017 року, за сприяння Донецької 
облдержадміністрації, взяли участь у вивезенні документів 
Широкинської сільської ради. 63 мішки з документами, які 
військові вивезли із зони бойових дій, передали архівному 
відділу Волноваської РДА за приналежністю. Документи 
знаходилися у жахливому фізичному стані: зволожені, 
забруднені, частково у розсипу через те, що майже 2 роки 
лежали у розбитій будівлі сільської ради. 
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Архівний відділ Волноваської райдержадміністрації з квітня 2017 року розпочав 
науково-технічну обробку цих документів та їх описування. 

Розміщення частини працівників в будівлі «Укртелекому» допомогло нам у пошуку 
приміщень під архівосховища. Ми взяли в оренду 2 приміщення, тепер необхідно було 
обладнати їх. Написали на голову облдержадміністрації службову записку щодо 
необхідності виділення фінансування на придбання стелажного обладнання, архівних 
коробів та іншого. І вже у липні 2017 року ми отримали очікуване устаткування. 

 
 
 

     У вересні на державне зберігання до держархіву області 
надійшов перший фонд та складено перший за три роки акт 
приймання – передавання справ на постійне зберігання. До 
кінця року на зберігання до архіву надійшло 3 фонди на 
287 справ. Саме з того періоду, через неякісну підготовку 
справ до передавання, виникла необхідність поаркушного 
приймання справ. 
     Життя не стоїть на місті. В рамках проведення 
адміністративно-територіальної реформи в області ми 

організували співпрацю з представниками органів місцевого самоврядування шляхом 
проведення робочих та тематичних зустрічей, семінарів-нарад з питань організації 
діловодства та архівного зберігання документів у новостворених об’єднаних 
територіальних громадах (ОТГ).  

14 жовтня 2017 року Україна відзначала великі свята: День захисника України, свято 
Покрови Пречистої Богородиці та День українського козацтва. По всіх містах країни 
вшановували захисників вітчизни та віддавали данину пам’яті загиблих героїв. Центром 
святкування на Донеччині стало місто Бахмут. Працівники держархіву області взяли участь 
у святкуванні та стали очевидцями цієї значної для нашого 
регіону події. 
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Ще одна цікава подія, про яку я хочу розповісти, – це приїзд до м. Мар’їнка з Києва 
науковців: доктора історичних наук, член-кореспондента НАН України, заступника 
директора Інституту історії України НАН України Боряка Геннадія Володимировича, 
доктора історичних наук, старшого наукового співробітника Державного наукового центру 
захисту культурної спадщини від техногенних катастроф Державного агентства управління 
зоною відчуження Боряк Олени Олександрівни, української письменниці, доктора 
історичних наук, старшого наукового співробітника Інституту історії України НАН України 
Стяжкіної Олени Вікторівни, які не злякались відвідати містечко, що знаходиться 
практично на лінії розмежування і дотепер періодично потерпає від обстрілів. В жовтні 
2017 року воно було практично у зоні постійних бойових дій. 

20 жовтня 2017 року, ми з колегами, головним 
науковим співробітником Буценко Н. Д. та спеціалістом 
відділу використання інформації документів Олійник Н. М., 
виїхали з Костянтинівки до Мар’їнки. Тривала поїздка 
близько трьох годин. Ми їхали мовчки, вдивляючись в 
густий туман за вікном. Мабуть, кожний з нас думав про 
своє, а я про те, щоб ми доїхали вчасно та без «пригод». 
Зустріч працівників культури Мар'їнського району та 
архівних установ Донецької області з науковцями України 
відбулась в приміщенні місцевої бібліотеки. Тематика 
зустрічі – "Радянська міфологія Другої світової війни та її 
вплив на соціальні очікування в Україні 2014-2017 рр."; 
"Мар'їнка: етнокультурний портрет українського селища на 
Донеччині кінця 1920-х рр.". Під час заходу відбулась 
презентація серії видань: "Студії з регіональної історії" про 
минувщину Півдня і Сходу України Інституту історії 
України Національної академії наук України». Гості 
передали до бібліотек району книги. 

Після заходу гості відвідали архівний відділ Мар'їнської райдержадміністрації та 
пройшлися вуличками міста… Побачили невтішну картину: на житлових будинках сліди 
руйнувань від обстрілів, подекуди відремонтованих, але загальна картина була невтішною. І 
ми, і наші гості були приголомшені та фотографували побачене… 

Далі разом вирушили до Костянтинівки. Протягом поїздки ділились враженнями та 
обговорювали побачене… 

В Костянтинівці відбулась зустріч з колективом архіву. І хоча наші гості втомилися, 
все одно розповіли про свою роботу над виданнями та передали до бібліотечного фонду 
архіву примірники презентованих видань.  
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Ще один відновлений напрямок роботи архіву – участь у міжнародних науково-
практичних конференціях. В жовтні 2017 року головний науковий співробітник взяла 
участь у третій Міжнародній науково-практичній конференції «Архів. Історія. Сучасність», 
присвяченій 100-річчю Української Народної Республіки і 100-річчю створення системи 
архівних установ України та виступила з доповіддю "Державний архів Донецької області у 
період окупації 2014-2017 р.: проблеми безпеки та збереженості інформаційних ресурсів 
України". 

7-8 грудня 2017 року ми взяли участь в Міжнародній науково-практичній конференції 
«Архіви в сучасному світі: виклики та завдання», м. Київ. На цьому заході, присвяченому 
100-річчю створення в Україні державного органу управління системою архівних установ, 
ми поспілкувалися з українськими архівістами, науковцями, представниками архівної 
спільноти з Азербайджану, Білорусі, Польщі. 

На конференції обговорювалися проблеми, що виникають в роботі сучасних архівів, та 
були визначені способи (шляхи) вирішення таких завдань: 

1) теоретичні питання електронного документознавства 
та архівознавства на сучасному етапі; 2) прикладні питання 
електронного документознавства та архівна практика 
сьогодення; 3) інноваційні технології в архівній справі на 
сучасному етапі, що дозволяють покращити збереженість 
архівних документів, доступ до них та використання. 
     Практична робота конференції відбувалась у секціях за 
окремими напрямками роботи. Я долучилась до комунікацій 
в секції розгляду питання «Практика оцифрування архівних 
документів: вітчизняний та зарубіжний досвід». Цікаво було 
слухати Матушака Томаша, директора Державного архіву в 

Пйотркові Трибунальському (Польща) щодо польського досвіду оцифрування та доступу до 
архівних матеріалів по генеалогії в Інтернеті. А інформація, викладена Завільським 
Піотром, директором Державного архіву в Лодзі (Польща) щодо стратегії оцифрування 
ресурсів польських державних архівів на 2018-2023 рр., викликала бурхливу дискусію серед 
присутніх. У впровадженні означених вище питань, повної відкритості та доступності 
архівних матеріалів, польські колеги ідуть набагато кроків попереду нас. 

Інформаційним та емоційно насиченим було відвідування Центральних державних 
архівних установ м. Києв. Цікавими були лекція та екскурсія робочими приміщеннями та 
сховищами Центрального державного кінофотофоноархіву України ім. Г. С. Пшеничного. 
Багато вражень отримали під час перегляду архівних документів з фондів Центрального 
державного історичного архіву України, м. Київ, тим паче, що це стародавні документи, які 
у виняткових випадках виносять з архівосховищ для огляду. Дуже вразив своїми 
документами та експонатами Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва 
України. 



Архіви Донеччини. 2014-2019 роки 

67 

Що стосується столиці, як вона нас зустріла? Ми опинилися в іншому житті. В Києві 
вирувало бурхливе життя, яскраве, різнобарвне… І на деякий час здалося, що події, які 
відбувалися в Донецькій області, то якась примара чи сон, від якого ти ніяк не можеш 
пробудитися… Але ні, то не мара, і важко усвідомлювати, що практично нікому до цього 
немає діла. Люди живуть, займаються своїми повсякденними справами… 

Чим же ще відзначився 2017 рік? 2017 рік – ювілейний для нашої області:  
- 85-річчя створення Донецької області; 
– 95-річчя архівної системи Донецької області та 100-річчя архівної системи України. 
До цих ювілейних дат ми провели ряд заходів:  

- підготували та розмістили на 
вебсайті архіву історичну 
довідку про утворення 
Донецької області та хронограф 
адміністративно-
територіального поділу області 
по 28 містах обласного 
підпорядкування та по 17 
районах; 
- підготували Інформаційний 
збірник статей «Калейдоскоп 
життя архівістів Донеччини під 
час проведення АТО» та 

інформаційний буклет. 
27 жовтня 2017 року провели круглий стіл 

«Архів – Історія – Сучасність». У заході взяли 
участь керівники архівних установ області, 
директор міського краєзнавчого музею відділу 
культури Костянтинівської міської ради Карпова 
Р. М. та директор Центральної міської публічної 
бібліотеки ім. М. Горького відділу культури 
Костянтинівської міської ради Оратовська Т. В.  

20 грудня 2017 року у сесійній залі 
Костянтинівської районної ради провели 
урочисті заходи з нагоди святкування 100-річчя 
створення архівної системи України та 95-річчя 
створення архівної системи Донецької області.  
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За високі досягнення, майстерність і професіоналізм у справі забезпечення 
збереженості національної документальної спадщини українського народу колектив 
Державного архіву Донецької області нагороджено Почесною грамотою Спілки архівістів 
та Почесною грамотою Донецької облдержадміністрації. Почесними грамотами Спілки 
архівістів нагородили 6 працівників, які стояли у витоків відродження Держархіву області у 
2014 році. Це Буценко Н. Д., Вакуленко А. В., Пирожкова Н. В., Талалайкіна Г. С., 
Широбокова Л. І., Шишолік І. В. 

Підводячи підсумки за рік, нам вдалося вирішили питання зміни статусу 3 архівних 
відділів міських рад: утворено юридичні особи – архівний відділ  Вугледарської міської 
ради, архівний відділ Краматорської міської ради, архівний відділ Покровської міської 
ради. Почали вирішувати питання статусу архівних відділів ВЦА м. Торецьк та ВЦА 
м. Авдіївка в системі архівних установ області. Забезпечили виконання архівними 
установами області заходів Регіональної програми здійснення контролю за наявністю, 
станом і рухом документів НАФ у Донецькій області на 2015-2019 роки.  

Значно активізували надання консультативно-методичної допомоги в плані 
підвищення кваліфікації. Держархів області провів 10 семінарів. 
Провели 193 перевірки, з них: держархівом області – 51, архівами – 
142. Активізували виставкову діяльність архівних установ, 
держархів області підготував 9 
онлайн-виставок, архівні установи 
– 102 виставки. 

З метою поповнення фондів 
архіву продовжили по всій 
області конкурс малюнків та 
творів «Захисник України очима 
дітей», провели анкетування 
серед військових для збору 
інформації  «Захисник України – 
який він?» І ще започаткували 
один напрямок – «Розкажи свою  

Анкети передавалися воєнним під час 
загальноміських урочистих заходів. 
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історію». Ця акція передбачає збір документів про події та учасників Другої світової війни – 
їх історії та розповіді, фотографії, спогади родичів про них та їх подвиги. Відновили роботу 
з приймання та оцифрування документів. 

2017 рік для Донецької області також ознаменувався проведенням подій, які 
запам’яталися: виїзні засідання колегії облдержадміністрації, перший офіцерський бал, 
впровадження Програми «Український донецький куркуль» та застосування «чарівного 
пенделя» від Павла Жебрівського… 

ПІДСУМКИ РОБОТИ ЗА 2017 РІК 

Прийшов 2018 рік. Січень, місяць новорічних свят та подання планово-звітної 
документації.  
     У лютому я взяла участь у засіданні розширеної 
колегії Укрдержархіву. Інформація стосувалась 
загальних питань роботи архівістів. Проблемні 
питання в роботі обласних архівів, а тим паче 
Донецького та Луганського, на обговорення не 
виносилися, хоча ми постійно готували на 
Укрдержархів питання, які потребували їх допомоги, 
втручання або вирішення на законодавчому рівні. 
     Був і позитив від цієї поїздки. Для бібліотечного 
фонду архіву привезла більше двох десятків 
примірників книжок, презентованих колегами з Києва.  
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 На початку березня ми провели розширене 
засідання колегії держархіву області. У 2018 році 
пріоритетними напрямками визначили: 
1) цифровізацію та створення доступу до архівних 
документів (оцифрування); 2) забезпечення 
формування Національного архівного фонду; 3) 
забезпечення гарантованої збереженості 
документів НАФ; 4) координацію та управління 
архівною мережею області в умовах 
децентралізації; 5) використання інформації 
документів в просвітницьких, виховних цілях, для 
задоволення потреб громадян. 

Принципово новим напрямком роботи стало 
започаткування держархівом області Регіонального культурно-просвітницького проєкту 
«Донбас – це Україна!». Він розраховувався на учнів 7-11 класів шкіл Донеччини. Мета 
проєкту – патріотичне виховання молоді, формування в неї національної свідомості, поваги 
до культурного та історичного минулого Донеччини. Ідея полягала у підготовці 4 
тематичних уроків: 

«Культурні заклади як джерело інформації про історію світу та України» 
«Видатні постаті Донеччини» 
«Історія заселення Донбасу» 
«Дім, де живе історія» 
Всі заплановані напрямки роботи відпрацьовувались. Продовжили роботу з 

оцифрування документів НАФ, які вже надійшли до нас на зберігання. 
Набирало обертів вирішення питання щодо передавання на зберігання до держархіву 

області документів НАФ Авдіївської міської ради та Дзержинської міської ради по 
встановлений строк (2001) та визначення статусу архівних відділів ВЦА м. Авдіївка та ВЦА 
м. Торецьк в системі архівних установ області, розпочатого ще у 2017 році. 

Для вирішення цих питань продовжили налагодження діалогу з керівництвом 
означених військово-цивільних адміністрацій. 

У лютому 2018 року із робочою поїздкою відвідали ВЦА м. Авдіївка. Висновок від 
побаченого: документи Національного архівного фонду Авдіївської міської ради по 
встановлений строк не готові до передавання, потребують доопрацювання. А документи 
періоду функціонування ВЦА не впорядковані та не пройшли науково-технічного 
опрацювання. Але доброю звісткою була інформація про те, що ВЦА узгодила з 
керівництвом ПрАТ «АКХЗ» місце зберігання архівних документів, заключила договори 
про автотранспортне забезпечення евакуаційних заходів у разі загрози або виникнення 
надзвичайних ситуацій техногенного, природного характеру та в особливий період.  

Архівний відділ ВЦА м. Торецьк у 2018 році передав на зберігання до держархіву 
області документи Дзержинської міської ради по 2002 рік включно. 

Продовжено роботу з юридичними особами щодо включення до списку юридичних 
осіб – потенційних джерел формування НАФ (порівняно з попереднім роком кількість 
збільшилась на 29 %) та роботу з установами – джерелами НАФ (порівняно з попереднім 
роком їх кількість збільшилась на 10 %); 

провели 20 перевірок, з них 3 комплексні, з розглядом матеріалів на засіданнях колегії 
держархіву області.  

Архівні установи області провели роботу із виявлення громадських організацій – 
юридичних осіб, що знаходяться в зоні комплектування архівів, які опікуються справами 
учасників бойових дій та волонтерів АТО. З метою створення архівних зібрань для 
подальшого використання у виставковій та інформаційній діяльності провели збір даних до 
«Книги пам’яті полеглих за Україну» про мешканців міст та районів, які воювали та 
загинули за єдину Україну. Враховуючи подальше створення об’єднаних територіальних 
громад на території області, ми продовжили роботу щодо співпраці з органами місцевого 
самоврядування: протягом 2018 року, у складі робочої групи облдержадміністрації, взяли 
участь у поїздках до новостворених ОТГ (Андріївська, Іллінівська, Шахівська) та надали 
методично-консультативну допомогу; провели семінари у новостворених ОТГ 
Бахмутського, Костянтинівського, Добропільського, Слов’янського районів та  
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безпосередньо взяли участь у їх роботі. У ході спільних організаційно-методичних заходів 
розглянули питання організації архівного зберігання документів в ОТГ; пріоритетні 
завдання експертної комісії ОТГ; організації діловодства, складання номенклатури справ 
ОТГ. 

Продовжили проведення семінарів на базі Донецької облдержадміністрації в березні 
та липні 2018 року: «Систематизація та складання номенклатури в об’єднаній 
територіальній громаді»; «Організація архівного зберігання документів в об’єднаній 
територіальній громаді» для представників ОТГ, відповідальних за діловодство та архівне 
зберігання. 

Станом на 01.01.2019 в Донецькій області створено 16 ОТГ, з яких в 10 вже пройшли 
вибори, а в 6 (Білозерській міській, Добропільській міській, Волноваській міській, 
Ольгінській селищній, Новодонецькій селищній, Хлібодарівській сільській ОТГ) тільки 
очікувалося їх проведення. 

Ще один напрямок роботи, який відродили, – проведення кущових семінарів для 
архівних установ півдня Донецької області, а також співпраця з органами місцевого 
самоврядування та виконавчої влади. Ідея поїздки на декілька днів групою працівників, з 
можливістю відвідати усі архівні установи півдня Донецької області, давно назріла… 10 
липня 2018 року почалась наша робоча поїздка до м. Маріуполь. 

Загалом за два дні нашого перебування: 
1) провели робочі зустрічі:  
-у Маріупольській міській раді з питань приведення статусу архівного відділу до норм 

чинного законодавства (юридична особа). Чомусь саме цей відділ, під час зміни заступників 
голови або чергової зміни структури, намагалися зробити сектором, а ще «краще» – 
приєднати до якогось відділу; 

- у Маріупольському державному університеті з питань упорядкування документів 
університету та взаємодії з архівним відділом Маріупольської міської ради; 

- у Нікольській райдержадміністрації з проблемних питань у роботі архівного відділу; 
2) провели практичний семінар з профільних та проблемних питань щодо організації 

діловодства, роботи експертних комісій, забезпечення збереження документів та 
використання архівної інформації для архівних відділів півдня та представників 9 обласних 
установ зони комплектування держархіву області; 

3) за участю керівників архівних відділів Маріупольської міської ради та Мангушської 
райдержадміністрації провели тематичні зустрічі з представниками районних судів м. 
Маріуполя (Іллічівського, Орджонікідзевського, Приморського, Жовтневого) та 
Першотравневого районного суду Донецької області, що припиняють діяльність шляхом 
ліквідації; 

4) провели 5 контрольних та 2 тематичні перевірки, а також надали методичну 
допомогу.  

Ще один напрямок роботи, яким ми займались у 2018 році, – впровадження в роботу 
електронного документообігу «Автоматизована система управління документами «ДОК-
ПРОФ 3». Впровадженням цього проєкту займалась облдержадміністрація. Для його 
реалізації ми придбали спеціальне обладнання та програмне забезпечення, встановили його 
на всі комп’ютери працівників архіву. Працівники архіву пройшли навчання по роботі у 
«ДОК-ПРОФ 3». Не все гладко виходило в тестовій роботі «ДОК ПРОФ 3». Через це 
облдержадміністрацією щотижня проводились наради, в ході яких обговорювались 
проблемні питання, які виникали під час роботи в цій системі.  
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Система управління СЕД ДОК ПРОФ 3 виявилась недоопрацьованою і для 
завершення повного циклу впровадження електронного документообігу потребує 
вдосконалення. 

Протягом 2018 року Донецька облдержадміністрація створила нову версію свого 
офіційного вебсайту. Кожному структурному підрозділу ОДА виділили сторінку. На 
сторінці держархіву області ми створили 5 розділів: про структурний підрозділ, прозора 
влада, виставкова діяльність, пресцентр, зворотний зв’язок. Сторінка пристосована для 
використання громадянами з порушенням зору, а також має можливість перекладу 
англійською. 

Активізувалась робота архівних установ області із висвітлення діяльності на вебсайтах 
міських рад, військово-цивільних адміністрацій та райдержадміністрацій. У держархіві 
області оснастили робоче місце для користувачів читального залу. Для виконання 
замовлень користувачів на копіювання документів для читального залу придбали один БФП 
формату А3.  

Але проблемним залишилось вирішення питання забезпечення держархіву області 
власним приміщенням.  

Ще раз повторюся, що протягом 2015-2017 років ми провели величезну роботу з 
пошуку приміщення, яке б відповідало технічним умовам для приймання та постійного 
зберігання документів НАФ та інших напрямків роботи архівної установи. Зібрали 
пропозиції від керівників міст та районів щодо можливості виділення земельної ділянки для 
будівництва архіву. Переглянули більше 100 приміщень у 12 містах області. У 2017 році 
знайшли приміщення загальною площею майже 4000 кв. м, розташоване у 
м. Костянтинівка, вул. Трудова, 479 (будівля знаходилась у розпорядженні громади 
м. Костянтинівка), як найбільш оптимальний варіант для розміщення архіву. 

З питанням вирішення складної ситуації щодо забезпечення обласного архіву 
приміщенням неодноразово виходили на заступника голови облдержадміністрації (куратора 
за розподілом), подавали обґрунтування та слайд-презентації, пропонували якщо не 
реконструкцію, то тоді будівництво нового корпусу для обласного архіву. 

Так, у жовтні 2017 року, на одній з нарад за участю першого заступника голови 
облдержадміністрації та заступника керівника апарату, ми отримали позитивне рішення 
доцільності реконструкції вищеозначеної будівлі та передачі її в обласну комунальну 
власність з подальшою передачею держархіву області в оперативне управління. 
Костянтинівська міська рада провела обстеження технічного стану будівельних конструкцій 
та оцінку технічної можливості її реконструкції під архів, виготовила технічну 
документацію на будівлю та прибудинкову територію і на сесії прийняла рішення від 
17.05.2018 № 6/85-1754 щодо надання згоди на безоплатну передачу нерухомого майна 
комунальної власності територіальної громади м. Костянтинівка у спільну власність 
територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебуває в управлінні Донецької обласної 
ради, для подальшої передачі держархіву області. 

Провели робочу нараду під головуванням заступника голови облдержадміністрації з 
представниками структурних підрозділів ОДА, враховуючи, що реконструкція приміщення 
потребує суттєвих капіталовкладень. На засіданні ми обґрунтували необхідність для нас 
такого великого приміщення, враховуючи, що архівосховища у Донецьку заповнені на 95 
%. Новий корпус 3 буде слугувати нам на багато років вперед. Після обговорення вирішили 
провести додаткові розрахунки та проаналізувати наповнення архівосховищ на майбутнє. 
Провели підрахунки щодо заповнення архівосховищ та підготували слайд-презентацію, щоб 
це було більш показово, а також розрахували очікувані потреби та вартість техніки, меблів, 
обладнання для будівлі архіву у м. Костянтинівка. 

Але не так сталося, як гадалося… З 22 червня 2018 року область очолює новий голова 
облдержадміністрації, пройшли структурні зміни, частково змінилися керівники області за 
напрямками. І знов треба починати все спочатку, відстоювати свою позицію щодо 
необхідності забезпечення держархіву області власним приміщенням... 

Шкода, що це знов не на часі… 
29 серпня 2018 року я повернулась до виконання своїх обов’язків, заступника 

директора – начальника відділу використання інформації документів. До роботи стали 
директор архіву Шишолік Ірина Василівна та заступник директора – начальник відділу 
організації та координації архівної справи Новікова Каріна Анатоліївна. І я маю велику   
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надію, що разом ми подолаємо всі труднощі та забезпечимо формування та збереження 
історичної спадщини Донеччини. 

Попереду в нас підготовка радіопередач, виставкова діяльність, статті, приймання 
виборчої та іншої документації, національно-патріотичне виховання молоді, продовження 
проєкту «Донбас – це Україна!», відкриті уроки та інше. Але це вже тема для іншої статті. 

Разом з тим, залишаються основні проблеми, які потребують вирішення, але виходять 
за межі компетенції держархіву області. 

 
 

Пирожкова Наталя Вікторівна, 
заступник директора—начальник 
відділу використання інформації 
документів 

№ з/п Проблеми Шляхи вирішення 

1. 

Документи НАФ, які знаходилися на 
зберіганні в держархіві області у 
кількості 2,0 млн. справ, знаходяться у 
2-х будинках держархіву області у м. 
Донецьк 

Держархів області подав пропозиції до ОДА 
щодо розгляду під час Мінських зустрічей 
питання про вивезення архівних документів 
держархіву області 

2. 

Відсутність будівлі Для вирішення проблеми є два шляхи 
вирішення: 
виділення держархіву області у довгострокову 
оренду приміщення під архівосховища площею 
не менше 4 тис. квадратних метрів та їх 
обладнання; 
будівництво сучасного архіву та його 
обладнання  

3. 

Проблеми у видачі довідок соціального 
характеру 

Відсутній механізм підтвердження стажу і 
заробітної плати за документами трудових 
архівів та підприємств, що залишилися на 
окупованій території  
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ВІЙНА ЗМІНИЛА ВСЕ... 
 
Іноді люди не хочуть чути правду, 
тому що вони не хочуть, щоб їх 
ілюзії були знищені 

Фрідріх Ніцше  
 

     Особисто для мене вступ до архівної сім'ї відбувся у 
2008 році. Як для економіста-менеджера невиробничої 
сфери, це було несподівано та ново. Наступні 7 років я 
опановувала роботу в архіві за різними напрямками: 
кадрова робота, забезпечення збереженості та облік, 
організація роботи архівної мережі. Але й думки не 
було, що як кардинально колись я змінила сферу 
робочої діяльності, так само кардинально війна змінить 
моє життя. 

2014 рік починався, як і попередні… Звітність, планування, підготовка до приймання 
документів з виборів Президента України, невирішеність питання фінансування на 
початку року та інше. 

Але вже у березні місяці життя почало потроху 
змінюватися, і, на жаль, не на краще. Відвідування 
будівлі облдержадміністрації з кожним днем 
перетворювалось на відвідування секретного 
режимного об’єкта (посилена охорона, заварені 
металом бокові сходи).  

Робота з обласними установами здебільшого 
була схожа на квест, насамперед з тими, хто 
перемістився до іншого міста. Така ситуація була з 
Казначейською службою, яку переміщено до 
м. Маріуполь. Документи передавалися 
міжміськими автобусами, зустрічалися на 
автовокзалі та доправлялися до кінцевого пункту. Дуже допомагала з цим колишній 
юрист архіву, яка на той час мешкала у Маріуполі. 

Пересування містом ставало небезпечним, а міжміське – все більш проблемним. На 
трасах з’являлися, як гриби, нові блокпости, правила проїзду змінювались без 
інформування про зміни. Допити «Куда? Зачем? Почему?» не приносили задоволення, 
викликали почуття тривоги та жаху. 

https://www.radiosvoboda.org/a/25287756.html 
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З метою збереження нормального клімату у колективі та уникнення шкоди здоров’ю 

працівникам запропонували забрати невикористані відпустки. Так, станом на серпень 2014 
року, з 54 працюючих штатних працівників 17 знаходилось у відпустках, ще 20 – виїхали у 
зв’язку із проведенням АТО. 

Сподівання на покращення ситуації у нас не 
зникали. На запити облдержадміністрації про наявність 
проблем держархівом надавалась наступна інформація: 
заборгованість по заробітній платі, необхідність 
проведення капітального ремонту обох будівель архіву 
та оновлення комп’ютерної техніки з метою 
забезпечення збереження оцифрованої інформації 
архівних документів. Не зникла надія на покращення 
ситуації і після потужного вибуху у місті 20 жовтня 2014 
року, коли вибуховою хвилею  нанесено пошкодження в 
2-х будівлях архіву. 

На наступні 4 роки природа подарувала мені вакуум для відсторонення від жахливої 
події під назвою «ВІЙНА». Я стала мамою двох чудових діточок. 

     У серпні 2018 року повернулась до роботи в архів, який, я 
дуже сподіваюсь, тимчасово перемістився до міста 
Костянтинівка. Кадровий склад працівників оновився на 90 
%, а відділів, що підпорядковувались мені за розподілом, – 
повністю. У зв’язку із окупацією частини області 
зменшилась кількість архівних установ. На підконтрольній 
території залишилось 40 архівів, це майже 40 % від 
«довоєнного», частково оновився їх керівний склад. 
 

 
 
 
 
     Складно повертатися до роботи після 
довгої перерви. Не додавав натхнення й 
переїзд до зовсім чужого міста. Але надія на 
краще була, тим паче в колективі залишились 
люди, з якими чимало пройдено під час 
роботи у Донецьку. 
 
 
 
 

Для ознайомлення зі станом роботи закріплених за мною відділів, проведено робочу 
нараду із працівниками відділу організації та координації архівної справи і відділу 
формування Національного архівного фонду та діловодства, вивчено аналіз показників 
роботи.  

Майже на другий день роботи мене направили в облдержадміністрацію 
(м. Краматорськ) для участі у семінарі з питань роботи у системі електронного 
документообігу «ДокПроф-3». Це новий напрямок роботи для мене, бо у 2014 році його не  

Дорожне кільце на Мотелі (пр. Ілліча – 
Макіївське шосе ) 

https://www.dialog.ua/
ukraine/172574_1551049215 

https://galinfo.com.ua/articles/
hroniky_viyny_309443.htm 
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було. Але й через 3 роки впровадження цієї системи в повній мірі не відбулось. Система 
фактично використовується у діловодстві як реєстраційна. В Україні дотепер не розроблено 
систему, яку можна застосувати в роботі з електронними документами. А її різні форми, які 
пропонують приватні фірми, не відповідають нормативним вимогам. 

Наступним «сюрпризом» для мене було впровадження нових звітних форм у грудні 
місяці. У той час, коли інші області звітували за старими формами, ми відзвітували та 
здійснили планування за новими формами.  

2019 рік був доволі насичений.  
У лютому я вперше була присутня на розширеному засіданні колегії Укрдержархіву за 

підсумками роботи архівних установ у 2018 році. Участь в таких заходах завжди корисна. Є 
можливість поспілкуватися з колегами, почути, чим жили архівні установи, порівняти 
рівень наших архівів з іншими та запозичити цікаві ідеї. 

Знайомство з оновленою системою архівних установ області, а, точніше сказати, з 
його керівним складом пройшло традиційно у лютому, на розширеному засіданні колегії 
держархіву області. На ньому підведені підсумки минулого року та визначено пріоритетні 
напрямки на 2019 рік. В пріоритеті були незмінні напрямки – цифровізація, формування 
НАФ, забезпечення збереженості та популяризація архівних документів. Але були і нові 
форми роботи.  

Розміщення архіву в одній будівлі дуже спростило 
роботу. З 2-х кімнат в Костянтинівській 
райдержадміністрації та орендованого приміщення у 
м. Краматорськ усіх працівників переміщено до будівлі 
Укртелекому (АТС).  

2019 рік став першим роком приймання виборчої 
документації після переміщення держархіву області. 
Прийняття документів попередніх виборів було 
неможливим за відсутності приміщень. Ми вирішили це 
питання. Отримане додаткове сховище обладнали 
стелажами, засобами пожежогасіння, встановили систему 
опломбування. Тепер воно відповідало вимогам зберігання 
документів.  

Для організації роботи проведено робочі наради в режимі SKYPE-зв’язку з 
представниками окружних виборчих комісій та керівниками архівних установ області. 
Приймання документів спочатку проходило важко. Працівники архіву не мали навичок 
приймання виборчої документації. А окружні виборчі комісії не завжди дотримувалися 
прописаних вимог. Але наші вимоги «сарафанним радіо» передавалися до інших комісій. І 
останні дві ОВК привезли документи майже в ідеальному стані. Ці напрацювання стали в 
нагоді під час приймання виборчої документації у подальшому.  

     У червні до нас завітали колеги з Центрального державного 
кінофотофоноархіву України ім.  Г.С. Пшеничного, м. Київ, із 
актуальним питанням комплектування архівів аудіовізуальними 
документами. Нашій системі не вистачає знань за такими 
напрямками роботи. Після семінару ми розпочали роботу. 

Досягли домовленості на співпрацю з 
благодійним фондом «Розвиток 
України» (Фонд Ріната Ахметова). 
     Восени архівні установи області 
долучилися до реалізації регіонального 
проєкту «Донбас – це Україна!». В 
рамках напрямку патріотичного 
виховання молоді, архівні відділи 
міських рад, військово-цивільних 

адміністрацій, районних державних адміністрацій Донецької 
області розповіли учням місцевих шкіл про музеї та архіви міст та 
районів області, про заселення малої батьківщини, провели 
екскурсії місцевими архівами та розповіли про видатні постаті 
України. 

м. Костянтинівка 

Слов'янський  р-н 

Бахмутський р-н 

http://wikimapia.org/9540132/ru/%
D0%9E%D1%82  
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Керівники архівів креативно підійшли до 
роботи. Наприклад, начальник архівного 
відділу Добропільської районної державної 
адміністрації Чамор Любов Василівна, в 
рамках уроку про видатні постаті, організувала  
проведення історико-краєзнавчого альманаху 
"Видатні особистості: свідки і творці історії". 
Цікавими були уроки, які провів архівний 
відділ Слов’янської міської ради. Начальник 
відділу залучила до роботи учителів шкіл та 
батьків учнів. Урок «Джерела історичних 
знань. Місця збереження історичних пам’яток» 
провели в формі подорожі до історичного 
музею міста Маріуполь, причому екскурсоводами в залах музею були самі учні. З історією 
та побутом українського села діти знайомились в музеї села Прелесне, перегорнули 
сторінки історії та доторкнулись до історичних артефактів в історико-архітектурному музеї 
у Святогірську. Урок «Видатні постаті Донеччини» підготували та провели з учнями 9-Б 
класу ЗОШ № 12. Урок повністю було збудовано на місцевому матеріалі, і доповідачами на 
уроці також були діти. Кожен учень отримав завдання знайти ілюстрований матеріал про 
видатних людей, Почесних громадян рідного міста. Крім того, створили «Туристичне 
агентство ЗОШ № 12» та на туристичному автобусикові мандрували вулицями рідного 
міста, і в цій мандрівці екскурсоводами були діти.   

Плани у 2020 році «відкоригувала» пандемія. Після введення карантину ми шукали 
методи роботи задля убезпечення інфікування колективу архіву. З березня запроваджено 
дистанційну роботу частини архівістів. На наради, колегії, засідання робочих груп 
працівники підключалися через SKYPE. Семінари та консультації здебільшого проводились 
в online-режимі. Спочатку було важко знайти форму роботи. Але з часом ми напрацювали 
досвід роботи та отримали результат. Кожна нарада або SKYPE-зустріч супроводжується 
презентацією матеріалів в слайдах. Від цього вигода є всім: нам, які готують матеріали, та 
слухачам, які в будь-який момент можуть звернутися до них за необхідності. Усі 
презентації розміщуються на сайті нашого архіву.  

Після дворічної роботи в умовах переміщення архіву проаналізувала та визначила для 
себе проблемні напрямки в роботі архівних установ області. 

Проблемою номер один є недостатнє розуміння основної функції архівного відділу 
(сектору) як історичного архіву. Більшу частину робочого часу та зусиль архіви витрачають 
на видачу довідок. Я розумію, що ми як представники органів влади та місцевого 
самоврядування, працюємо для громадян, бо соціальний захист людей є пріоритетним 
напрямком. Але хто збереже історію для нащадків? Що залишимо ми їм на архівних 
полицях?  

Другою проблемою є недостатній рівень професійних знань, а у деяких випадках – 
небажання вникати в суть питання. Легше когось спитати, ніж розібратись самостійно. 
Нащо витрачати час на вивчення правил, постанов та законів… Тому будемо працювати над 
опануванням архівної науки кожним архівістом області. 

Під час проведення адміністративно-територіальної реформи в області постали 
проблеми побудови нової системи архівних установ області та налагодження співпраці з 
установами новостворених громад з питань діловодства та архівного зберігання. А ще – 
кваліфіковано та в повному обсязі допомогти підготувати документи до передачі на 
«довічне зберігання».  

Проблем багато. Але я маю надію на краще, тим паче, плани на наступні роки великі. 
Дай, Боже, нам здоров’я та наснаги втілити їх у життя!!! 

 
 

Новікова Каріна Анатоліївна, 
заступник директора – начальник 
відділу організації та координації 
архівної справи  
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З ІСТОРІЇ АРХІВНОЇ СИСТЕМИ ОБЛАСТІ ТА МОГО ЖИТТЯ 
 

Пройдуть роки, і ми будемо більше шкодувати 
про те, чого не зробили, ніж про те, що зробили 
не так. Тому необхідно відкинути усі сумніви, 
зібрати свою волю, розум, сили і, не втрачаючи 
унікальної можливості, використати свій 
потенціал, щоб жити та працювати, відчувати 
себе потрібною колективу, архівній системі, 
своїй сім’ї, залишивши після себе все краще, що 
ти можеш зробити у цей неспокійний час 
 

     Архіви – головні зберігачі найціннішої 
інформації для історичної пам’яті – теж 
мають свою історію. Події, які ми 
переживаємо сьогодні, зробили нас не 
тільки свідками та вибудовувачами історії 
держархіву Донецької області, а й тими 
літописцями, що випишуть історію архівної 
системи області для наступних поколінь. 
Нам випала історична місія ввійти в 
історію архівного будівництва України. 
     Реалії початку 2014 року в роботі 
архівних установ області ще не мали нічого 

спільного з тим, чим було занепокоєне наше серце, відчуваючи тривогу, пов’язану з 
подіями на Майдані та соціально-політичною ситуацією в країні. 

Архівна система на початку року працювала у звичному режимі. На розширеному 
засіданні колегії, у лютому 2014 року ми традиційно підводили підсумки роботи за рік, 
нагороджували переможців конкурсів «Кращий архів року» та «Приязна архівна 
установа», визначали пріоритетні завдання на 2015 рік.  

Архіви Донеччини відрізнялися серед архівів України позитивною динамікою 
розвитку, новими ефективними формами роботи. Державний архів Донецької області – 
завжди звучало гордо. Архів мав свій авторитет, свою неповторну ауру і найголовніше – 
колектив, який був єдиною командою і працював на результат, приймав на себе 
відповідальність за успіх архівної справи. Архів працював як єдиний механізм, не було 
другорядних посад. Важливим був кожен працівник архіву – від прибиральниці Антоніни 
Семенівни, реставратора-професіонала Світлани Вікторівни до керівників архіву. 

Форми організаційно-методичної роботи держархіву області визнані кращими на 
рівні архівів України. Виїзні інформаційно-методичні семінари та розширені засідання 
експертно-перевірної комісії стали візитівкою держархіву області, завдяки яким долались 
бар’єри не інформованості про архіви та архівні документи. Ці організаційні заходи перш 
за все дуже корисні для архівів, на базі яких вони готуються. Головна мета при підготовці 
такого заходу – досягти розуміння та отримати підтримку органів місцевої влади та 
місцевого самоврядування, забезпечити значимість архівних установ у наданні 
суспільству та державі архівної інформації. 

У архівістів Донеччини справедливо вважалось почесним брати участь у виїзному 
семінарі. Запрошення до участі у семінарі можливо було заслужити тільки своєю працею, 
її достойними результатами, цікавими формами роботи, інноваційним підходом до 
архівної справи. Процес оцінки та самооцінки спонукає архіви до активності і в цьому 
була дієвість заходів, проведених держархівом області. 

Плануючи виїзні організаційні заходи на 2014 рік, ми ще не знали, що виїзди за межі 
Донецька у квітні стануть проблемними, а у травні – майже неможливими. Ми не змогли 
провести запланований семінар з трудовими архівами та виїзне засідання ЕПК держархіву 
області в архівному відділі Краснолиманської (Лиманської) міської ради. У березні мені 
вдалося провести перевірку в архівному відділі Ясинуватської міської ради (останню до 
окупації міста), у квітні – в архівному відділі Авдіївської міської ради, хоча проїзд до цих 
міст був уже через блокпости.  
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У квітні стало зрозуміло, що прийшла біда, якої не ждали. Прийшла війна, яку 
неможливо усвідомити, але була надія, що скоро все минеться. 

06 квітня 2014 року захоплено адмінбудівлю Донецької обласної ради і обласної 
державної адміністрації. Керівництво області переїхало до міста Маріуполя. Частина 
обласних та територіальних установ також виїхали до міста Маріуполя. Держархів області 
прийняв рішення не переїжджати, посилаючись на те, що архів без документів та кадрів не 
зможе виконувати свої функції. 

Держархів області у Донецьку – це цілий комплекс взаємопов’язаних функцій і 
процесів із забезпечення зберігання 11030 фондів та майже 2 млн од. зб. за період з кінця 
ХVІІІ – початку ХХІ століття, це дві адміністративні будівлі, 13 архівосховищ, 8 
структурних підрозділів зі штатною чисельністю 58 працівників. 

Війна поступово входила в наше життя. З квітня відбувались захоплення міст 
Слов’янська, Краматорська, Сніжного, Торезу (Чистякове), Макіївки. Архіви опинились на 
окупованій території, періодично призупиняли роботу. Але попри все, ми підтримували з 
ними зв’язок, допомагали, наскільки це було можливо. 

Після захоплення Слов’янської міської ради архівний відділ перемістився в 
приміщення трудового архіву, який знаходився у більш безпечному місці, віддаленому від 
міської ради. Архів продовжував виконувати свої функції з документами з особового складу, 
обслуговуючи відвідувачів, що під обстрілами йшли до архіву і стояли в черзі за довідкою 
про трудовий стаж та заробітну плату зі страхом втратити все напрацьоване. У цей страшний 
для міста час архіву вдалося спасти документи ліквідованого ЗАО «Слов’янський 
керамічний комбінат», прийнято на зберігання в архів 8 тис. справ. 

У травні загострення соціально-політичної ситуації, бойові дії в містах та районах 
області призвели до змін у роботі архівних установ та держархіву області. Все частіше архів 
змушений був припиняти роботу. Керівництво облдержадміністрації щодня визначало 
режим роботи своїх структурних підрозділів, але дуже часто ситуація була такою, що 
директор архіву приймала самостійні рішення, беручи на себе відповідальність за безпеку 
життя працівників. 

На початку липня відбулося визволення міст північної частини області від окупації. 
Архіви Слов’янська відновили роботу. Документи архівного відділу міської ради, які 
знаходились у будівлі міської ради, захопленої бойовиками, якимось «дивом» не були 
втрачені, в архівосховищі, окрім сигналізації, ніщо не постраждало. 

У цей час кожен день починався з надією, що все припиниться, буде повністю 
звільнена область. Але «озброєні люди» ввійшли в Донецьк, ми стали жити в окупованому 
місті. Дуже тяжко згадувати цей період нашого життя та життя архіву. Один із корпусів 
держархіву області 04 липня 2014 року було захоплено. В заручниках опинилися 7 
працівників архіву. Не відомо, як вдалося звільнити працівників архіву та чому «озброєні 
люди» ввійшли, а потім звільнили будівлю архіву, ймовірно, на той час з ними ще можна 
було «домовлятися». 

Під час окупації міст, інформації про втрати документів в архівних установах не було. 
Архіви працювали в режимі залежно від ситуації, яка змінювалась щодня. 

Жахливою новиною у травні була втрата документів Маріупольської міської ради під 
час активних бойових дій та трагічних подій у місті. Будівля міської ради згоріла разом з 
майном та документами, які не вдалось вивезти. 

У місті Дзержинську (Торецьку) під час окупації 21 липня (в один день)  розстріляно з 
танків будівлю міської ради, згоріли всі документи міської ради та структурних підрозділів, 
які там знаходились. Архівні установи міст Маріуполя та Торецька розміщені в 
приміщеннях, віддалених від міських рад, не постраждали.  

Відсутність стабільної роботи архівних установ ускладнювала проведення засідань 
експертно-перевірної комісії держархіву області (далі – ЕПК). До серпня ЕПК намагалась 
працювати щомісяця у плановому режимі. Останнє засідання ЕПК у м. Донецьку проведено 
у липні 2014 року. Значна частина робіт, розглянутих на цьому засіданні, залишилась у 
кабінеті оргвідділу. Архівні установи не змогли їх забрати, сподіваючись, що у держархіві 
області вони не будуть втрачені. Подальшу роботу ЕПК передбачити було неможливо. 

До осені 2014 року архівні установи області працювали в різних умовах. Одні, в 
основному стабільно, тому що не зазнали бойових дій та руйнувань своїх приміщень, 
окупації міст та районів. Інші—зберігали свої документи під час бойових дій під обстрілами, 
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долали наслідки руйнувань приміщень, жили у підвалах. Значна частина архівних установ 
опинилась на окупованій території, але ще продовжувала працювати за українським 
законодавством та підтримувала зв’язки з держархівом області. 

Восени робота архівних установ була ще контрольованою держархівом області. 
Незважаючи на те, що архіви працювали в дуже складних умовах, періодично припиняли 
роботу, без заробітної плати, вони продовжували виконувати свої основні обов’язки – 
забезпечували збереженість документів та виконували запити громадян. Під обстрілами, 
долаючи страх, громадяни продовжували звертатися в архіви, розуміючи, що прийшла 
«війна», і документи можуть бути втрачені. 

Важко визначити як працювала архівна система області до кінця 2014 року, але 
однозначно ще за українським законодавством і нормативно-правовими документами. 

Поступово припиняли свою діяльність в Україні архівні відділи міст Сніжного, 
Макіївки, Кіровського, Жданівки, Тореза, Харцизька, Шахтарська; Амвросіївського, 
Новоазовського, Старобешівського, Тельманівського, Шахтарського районів. Відбулося 
звільнення з посад керівників архівів. Частина з них залишилась і до включення архівів у 
структуру адміністрації «так званої ДНР» працювала як волонтери. На той час ці архівні 
установи ще зверталися до держархіву області за консультативною допомогою щодо 
припинення та закриття фондів юридичних осіб – джерел комплектування НАФ; приймання 
від установ (наскільки це було можливо) документів НАФ по 2014 рік з метою їх 
збереження; про припинення державного обліку документів НАФ та відкриття обліку нових 
документів, які утворяться в результаті діяльності адміністрації та структурних підрозділів 
ДНР. 

Відділу організації та координації архівної справи держархіву області у жовтні – 
листопаді вдалося зібрати, в основному в електронному варіанті, річні звіти архівних 
установ та плани на 2015 рік. 

Зведений звіт розвитку архівної справи у Донецькій області за 2014 рік став 
унікальним архівним документом з історії архівного будівництва України, правдивим 
свідченням патріотизму щодо забезпечення збереженості документів Національного 
архівного фонду і соціально значимих документів з особового складу та гідного виконання 
професійного обов’язку архівістами Донеччини.  

До зведеного звіту увійшли звіти 45 архівних установ за звітний період залежно від 
ситуації, в якій працювали архіви. За звітний період 10 місяців надано звіти 15 архівними 
установами міських рад та 11 архівними установами райдержадміністрацій, які знаходилися 
на підконтрольній Україні території. Звіти за 9 місяців включено до зведеного звіту 
8 архівних установ, які опинились на території, непідконтрольній Україні. За 6 місяців 
включено звіти 11 архівних установ, які  періодично припиняли працювати через бойові дії 
на їх території. 

Держархів області, через нестабільну роботу структурних підрозділів, річний звіт за 
2014 рік не складав. Зведений звіт  про роботу архівних установ області доопрацьовувався у 
грудні, після переміщення держархіву області. Його надано до Укрдержархіву 24 грудня. 
Водночас, державному архіву Донецької області було дозволено не надавати зведений план 
розвитку архівної справи на 2015 рік. 

Активні бойові дії на Донецькому летовищі, постійні обстріли в місті, обстріли 
залізничного вокзалу та припинення руху поїздів, особливий режим міського транспорту, 
труднощі добиратися на роботу спонукали облдержадміністрацію до прийняття незвичного 
рішення – відправити працівників у відпустку на невизначений термін на час проведення 
АТО для збереження свого життя та життя своєї родини. 

Більшість працівників держархіву області скористалися такою можливістю, щоб 
виїхати у безпечні місця. Я не стала винятком, виїхала на свою батьківщину у Волинську 
область, спочатку у чергову відпустку, а після її закінчення – у вимушену відпустку на 
період проведення АТО. У Донецьк я змогла повернутися 5 грудня, прийнявши рішення 
працювати з архівом на підконтрольній Україні території. Це непросте рішення було 
важливим для мене, моєї сім’ї, архівних установ області, з якими я працюю більше 40 років.  

Останні місяці 2014 року держархів області працював у надзвичайно важких умовах. 
Залишилось працювати лише 20 % працівників, які вимушено працювали не кожен день. В 
архіві не було опалення, працівники не отримували заробітну плату. Треба було робити 
вибір, від якого залежала доля колективу та знаходження державного архіву Донецької  
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області в системі архівних установ України. 
Остаточне рішення про переміщення, керівництвом держархіву області було прийнято 

з виходом 07 листопада 2014 року постанови Кабінету Міністрів України № 595 «Деякі 
питання фінансування бюджетних установ, здійснення соціальних виплат населенню та 
надання фінансової підтримки підприємствам та організаціям Донецької та Луганської 
областей». До 01 грудня архіву необхідно було переміститися на територію, підконтрольну 
органам державної влади України. 

Донецька облдержадміністрація перемістилася з Маріуполя до Краматорська. Її 
структурні підрозділи були переміщені в основному до Краматорська та Слов'янська. 
Пошуками приміщення держархів області займався самостійно. Знайти його у місті 
Краматорську не вдалося. За сприянням Костянтинівської райдержадміністрації, держархів 
області розмістився в орендованому приміщенні будівлі Костянтинівської районної ради. З 
01 грудня 2014 року держархів Донецької області відновив роботу у місті Костянтинівці. 

За наказом директора архіву, 8 грудня припинено діяльність держархіву області у 
місті Донецьку. Переїхали працювати у Костянтинівку із 58 лише 6 працівників архіву, не 
знаючи, де будуть жити і в яких умовах працювати, та які випробування їх чекають 
попереду. Донецьк ми покидали надовго, хоча надіялись що на «три місяці». 

Перед колективом держархіву області постало питання, вирішення якого докорінно 
змінювало життя. Необхідно було знайти вірне рішення, зробити вибір. Важко кожному з 
нас було зробити цей крок, усе покинути – свій дім, архів, звичний спосіб життя, усе набуте 
та напрацьоване. 

Через відмову (з різних причин) переїздити з архівом, звільнено 32 працівника. Так 
склалося, що я останньою покидала архів у Донецьку і була єдиним очевидцем цієї 
трагічної події в історії держархіву Донецької області. В один день колектив архіву, який 
залишився у Донецьку, втратив роботу. Зачитавши наказ директора, я стояла перед моїм 
колективом (багато з них працювали в архіві все своє трудове життя) як на «розп’ятті». 
Колеги пронизували мене своїм болем, гнівом від того, що їх «зрадили», безвихіддю через 
втрату роботи і не знаючи, як жити далі. Люди не розуміли,  що «зрадили» нас усіх. Цей 
страшний день, коли «війна вбила мій колектив», назавжди залишиться в моїй пам’яті та в 
моєму житті. 

Єдиним позитивом у цей скрутний час стало, що перемістившись у грудні 2014 року, 
держархів області зміг виплатити заробітну плату і заборгованість по заробітній платі 
працюючим та звільненим  працівникам. Рішення прийнято Донецькою 
облдержадміністрацією відповідно до листа Мінсоцполітики України від 21.11.2014 
№ 1527/13/84-14 «Про розгляд звернення Донецької облдержадміністрації  від 28.10.2014 
№ 01/12-1412 «Щодо виплати заробітної плати працівникам у Донецькій області, які 
вимушені були покинути місця проживання та робочі місця». Погашення заробітної плати 
продовжувалось в І кварталі 2015 року. 

Роботу у місті Костянтинівці я розпочала 10 грудня 2014 року, тоді, коли вже 
5 працівників архіву на чолі з директором працювали і облаштовувались на новому місці. У 
цій складній ситуації, опинившись викинутими війною із звичного життя, ми відчували 
підтримку і таку необхідну допомогу небайдужих до нашої долі людей. Найбільш дієвою 
допомогою у вирішенні багатьох питань відновлення роботи та виживання держархіву 
області, була допомога Костянтинівської районної ради та райдержадміністрації, особисто 
керівника апарату райдержадміністрації Таранік Людмили Іванівни. Вона, як досвідчений 
високопрофесійний керівник, прекрасна та чуйна людина не залишилась байдужою до 
нашої долі, допомагала нам у вирішенні багатьох питань продовж відновлення роботи 
держархіву області. 

З грудня 2014 до лютого 2015 року довелось працювали в одній кімнаті, 6 працівників 
за двома столами. У нас не було майже нічого, тому що ми переїжджали, «запакувавши своє 
життя у дві сумки», взявши необхідні особисті речі з надією, що «три місяці» витримаємо. 
Покидаючи свій кабінет у Донецьку, я розуміла, що треба буде на чомусь працювати, нічого 
готового не буде. Ризикуючи, через блокпости окупантів, вдалося перевезти найбільш 
необхідні для роботи аналітичні документи і канцелярський папір. На цьому папері 
оргвідділ працював довго. 

Найбільшим болем та втратою стало те, що всі архівні документи, електронні бази 
даних, оцифровані документи, облікові документи, а також наші особові справи залишено в  
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окупованому Донецьку. 
Директор архіву, з початком бойових дій в області та місті Донецьку, намагалась 

вирішити питання щодо вивезення архівних документів у безпечне місце, неодноразово 
звертаючись до вищих органів влади. 

Надто пізно, 01 грудня 2014 року, вийшло доручення прем’єр-міністра України 
№ 1875/2/1-14 «Про вивезення документів архівних установ». За інформацією штабу 
антитерористичного центру при Службі безпеки України, на той час забезпечити евакуацію 
документів із захоплених міст стало неможливим. 

Переміщені установи обласного та територіального підпорядкування, які були 
джерелами комплектування держархіву області, теж залишили всі свої документи у 
приміщеннях, захоплених бойовиками. 

Збитки по втраті документів НАФ та соціальних документів з кадрових питань в 
архівних установах області та в архівах юридичних осіб зони їх комплектування, які 
залишились на окупованій території, або згоріли при пожежах під час бойових дій, можливо 
буде обрахувати після закінчення війни. 

За документами держархіву області по фонду Р-1838, в якому зберігалась «Книга 
обліку збитків, причинених під час окупації міст та районів» Сталінської області під час 
Другої світової війни, втрата архівних документів сягала 1,5 млн справ. Прийде час, і 
держархів області буде писати нову «Книгу обліку збитків та втрати документів під час 
окупації Донецької області» у цій війні. Цей історичний факт буде ще однією трагічною 
сторінкою в літопису історії архівних установ Донецької області. 

На початку 2015 року перед держархівом області стояли завдання, які необхідно 
було вирішувати першочергово. Поряд з вирішенням адміністративних та управлінських 
питань щодо відновлення держархіву області як юридичної особи, нагальним було 
вирішення питання організації та координації роботи архівних установ області, які не 
припинили працювати, але розбалансувалися та розділилися через ситуацію в області. 

Першочергово було визначено склад архівних установ, які працювали на території, 
підконтрольній Україні, і внесено зміни до мережі архівних установ області. Станом на 
01.01.2015 до мережі входило 38 архівних установ: держархів області, 14 архівних відділів 
міських рад; міський архів Дружківської міської ради; 10 архівних відділів 
райдержадміністрацій; архівний сектор Красноармійської райдержадміністрації; 10 
трудових архівів районних рад; КУ «Трудовий архів м. Маріуполя». 

У лютому 2015 року з мережі вилучено архівний відділ Дебальцівської міської ради, 
який опинився на окупованій території після активних бойових дій у місті. У травні 
2015 року до мережі долучено архівний відділ Ясинуватської райдержадміністрації, що 
зареєструвався як юридична особа на території України у с. Очеретине Ясинуватського 
району за місцезнаходженням райдержадміністрації. Усі документи архівного відділу 
залишились на окупованій території у місті Ясинувата. 

На початок грудня 2014 року інформація про архіви, які залишились на окупованій 
території, була відсутня. Вони ще не мали визначеного статусу в адміністраціях ДНР та 
частково підтримували контакти з держархівом області, звертаючись за консультаціями в 
телефонному режимі. У цей період вдалося встановити контакти з 18 архівами та провести 
моніторинг стану виконання функцій, збереженості документів НАФ і соціально значимих 
документів з кадрових питань, виконання довідкової роботи, стану архівних приміщень. 

Відповідно до отриманої інформації зроблено аналіз. Втрати документів в архівах на 
той час не було. Під час бойових дій частково постраждали приміщення в архівах міст 
Донецька, Горлівки, Ясинуватої, Старобешівського та Ясинуватського районів. Архіви 
роботу призупиняли, але загалом продовжували виконувати свої функції з виконання 
запитів громадян, як волонтери, не отримуючи заробітну плату. 

Доки архіви не увійшли до адміністрацій ДНР (до кінця 2014 року), архівні довідки 
виконувалися на бланках установ України та завірялись печаткою загального відділу 
міської ради або власною печаткою архівної установи. В Ясинуватському міському архіві 
довідки на запити соціально-правового характеру оформлювались на бланках воєнної 
адміністрації м. Ясинувата та завірялись печаткою воєнного коменданта ДНР. 

У І кварталі 2015 року всі контакти з архівами, які залишились на окупованій 
території, припинено.  

Визначившись з мережею архівних установ станом на 01.01.2015, держархівом  
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області у формі анкетування проведено аналіз стану архівних приміщень, виконання 
функцій, забезпечення збереженості документів в архівних установах, які знаходяться на 
території, підконтрольній Україні. 

Аналітична інформація, зібрана про стан архівних установ Донецької області, у т. ч. її 
окупованої частини, на кінець 2014 – початок 2015 року стала безцінною сторінкою в історії 
архівних установ України. 

Вагомою проблемою, яку приходилось долати на той час, було те, що держархів 
області перемістився не тільки без документів, але і без основного складу спеціалістів та 
начальників структурних підрозділів. Відновлювати виконання функцій було надзвичайно 
важко, а частину з них у 2015 році – неможливо. Організація роботи з архівними 
установами, які працювали і потребували консультативно-методичної допомоги, 
залишилась єдиною функцією, яку держархів області міг виконувати одразу після 
переміщення. Однак, відділ організації та координації архівної справи не був винятком, 
працівники відділу в повному складі залишились у Донецьку. Я була єдиним спеціалістом з 
досвідом організаційно-методичної роботи, і саме мені випало відновлювати роботу відділу 
організації та координації архівної справи з новопризначеними працівниками у 2015 році та 
налагоджувати роботу з архівними установами області. Початок – це було найскладніше. 
Він вимагав мобілізації внутрішніх сил, вміння максимально результативно застосовувати 
набутий досвід, терпіння, витримки, розуміння та підтримки кожного працівника. Для мене 
ніколи ще не було настільки важливо бути надійною, відкритою, доступною для оточуючих 
мене нових колег. Для них я представляла такий держархів області, який залишився у 
Донецьку. 

Після переміщення держархів області змушений був набирати працівників із Центру 
зайнятості, яким потрібна робота та заробітна плата. Новопризначені працівники нічого не 
знали про архівну справу, яку необхідно було пізнавати та вивчати. Вчилися щоденно. 
Можливо, на сьогодні вже багато забулося, але наскільки це важливо, коли поруч 
досвідчений спеціаліст, який підкаже та допоможе.  

Поступово долалися труднощі, відпрацьовувалась кожна функція, кожен документ, 
звітні та планові форми, контрольні та планові завдання, підготовка колегіальних засідань 
та організаційних заходів, які держархів області не припиняв проводити. Розширене 
засідання колегії держархіву області відбулося 10 березня 2015 року. На ньому змогли бути 
присутніми лише архівні установи, які територіально були найближчими до Костянтинівки. 
З архівними установами доводилось працювати в основному в телефонному режимі через 
труднощі з транспортним сполученням, віддаленістю держархіву області від архівів 
південної частини області, відсутністю у архівних установ фінансування на відрядження. 

На колегії визначено проблеми та ризики держархіву області,  поставлено завдання 
щодо їх подолання. Відповідно до змін у мережі, зроблено аналіз планів архівних установ. 
До зведеного плану не увійшли показники держархіву області, функції якого 
відновлювались відповідно до відновлення роботи структурних підрозділів. 

Маючи хороший потенціал, свій базовий рівень підготовленості, новопризначені 
працівники відділів держархіву області набували нових знань, досвід архівної роботи з 
виконання кожної функції, проведення організаційно-методичних заходів. Як пазли у 
мозаїці, щодня по одному фрагменту викладалась робота працівників відділу організації та 
координації архівної справи з архівними установами області. Шляхом методично-
консультативної та практичної допомоги відпрацьовувалось кожне завдання та документи, 
які складалися у відділі. Значні труднощі довелось долати у 2015-2016 роках при 
плануванні роботи архівних установ та складанні зведеного звіту. Основні напрямки 
планування роботи та всі звітні форми, через відсутність досвіду, доводилось складати 
паралельно із навчанням працівників відділу та керівників архівних установ. Два роки 
знадобилось, щоб відпрацювати з архівами форму 202 (паспорт архівної установи). Лише у 
2017 році до зведеного паспорту включено держархів області з орендованими 
архівосховищами та фондами, якими він почав комплектуватися. 

Відновлювалась робота колегіальних та дорадчих органів держархіву області, 
проведення перевірок архівних установ та юридичних осіб зони комплектування, 
організація практичних семінарів та робочих нарад з керівниками архівних установ. 
Зважаючи на те, що всі заходи проводились новими працівниками вперше, вони вимагали 
значної попередньої підготовки від самих працівників, вивчення нормативно-правових  
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документів, застосування вже набутого досвіду, який передавався мною, методичної та 
консультативної допомоги на всіх етапах організації та проведення заходу. 

Через 5 років, коли відділ організації та координації архівної справи стабільно працює 
і виконує свої функції, багато стерлося з пам’яті. Але цей складний час, ситуацію в архіві, 
якої ніколи не було в його історії, я особливо переживала. Від мого вкладу  залежало 
відновлення роботи відділу та в цілому системи архівних установ області. Кожне виконане 
завдання було крок уперед, з’являлась впевненість та задоволення від результату. Ці радості 
від маленьких щоденних успіхів були особливо цінними. 

Відновлення функцій держархіву області щодо координації роботи архівних установ 
першочергово реалізовувалось шляхом виконання заходів Регіональної програми 
здійснення контрою за наявністю, станом та рухом документів НАФ у Донецькій області на 
2015-2019 роки (далі – Програма). Програма, затверджена наказом держархіву області від 
09.10.2014 № 30, складалась восени 2014 року, коли частина архівних установ вже 
працювала нестабільно, а інша залишилась на окуповані території. Отримати інформацію 
для проєкту програми в повному обсязі було неможливо. Проте до заходів програми 
включено всі архівні установи області, за інформацією на підставі даних паспортів станом 
на 01.01.2014. 

Відповідно до ситуації, яка склалася в Донецькій області та змін у мережі архівних 
установ, за погодженням з Державною архівною службою України, у квітні 2015 року 
внесено зміни до заходів Програми.  

Враховуючи внесені зміни, суттєвим було те, що не всі архівні установи змогли 
почати виконувати заходи програми у 2015 році. 

Сектор з архівної роботи Виконавчого комітету Мирноградської міської ради 
повернуто до мережі архівних установ області у 2016 році. До виконання заходів Програми 
він долучився лише у 2017 році. 

Фонди архівного відділу Мар’їнської райдержадміністрації через активні бойові дії в 
місті, частково переміщено до м. Курахове. У м. Мар’їнці залишено 60 фондів 7649 од. зб. 
Залежно від ситуації, архів працював у більш безпечному місті. 

Архівний відділ Ясинуватської райдержадміністрації перемістився на підконтрольну 
територію спочатку у селище Очеретине Ясинуватського району, а у 2017 році – у 
м. Авдіївку, без документів. Установи зони його комплектування частково опинились на 
окупованій території, частково – у зоні активних бойових дій. 

Архівні відділи Мар’їнської, Ясинуватської райдержадміністрацій, ВЦА м. Авдіївка, 
м. Торецьк у 2015-2016 роках знаходились у зоні активних бойових дій, періодично 
призупиняли роботу та не мали змоги виконувати функції контролю за установами зони їх 
комплектування. 

Архівні фонди та облікові документи, які знаходились на зберіганні в держархіві 
області станом на 01.01.2014, а також документи юридичних осіб зони його комплектування 
залишились на окупованій території. Перевіряння наявності документів по фондах 
держархіву області заходами Програми не планувалося. 

Виконання заходів Програми у 2015-2019 роках передбачало вирішення низки 
проблем щодо забезпечення збереженості документів, невід’ємною складовою якого є 
державний облік документів. Формальне перевіряння наявності документів по фондах 
архівних установ відповідно до Програми у 2009-2014 роках призвело до необхідності 
повторного перевіряння фондів і приведення обліку архівних установ у відповідність до 
чинних нормативних документів.  

Держархівом області у 2016 році у ході тематичних перевірок  25 архівних установ 
перевірено стан обліку. За результатами перевірок виявлено значні недоліки. При зміні 
керівників архівів та юридичних осіб не завжди складаються акти приймання-передавання 
справ та облікових документів, що відобразилось на невідповідності даних облікових 
документів фактичній наявності справ; не дотримувались строки перевіряння фондів 
архівів; при перевірці фондів не проводилось поаркушне перевіряння справ, що призвело до 
суттєвих проблем при передаванні документів на зберігання у держархів області та 
переробленні описів справ по фондах; недостатній контроль з боку архівів у 2016-2019 
роках за перевірянням наявності документів НАФ, що зберігають юридичні особи зони їх 
комплектування, не забезпечив завершення виконання заходів Програми в 71 установі у 
зоні комплектування 6 архівних відділів.  
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Низку проблем, які потребували поетапного вирішення в ході реалізації заходів 
Програми у 2015-2016 роках, не вдалося остаточно вирішити. Пріоритетним залишилося 
завдання перероблення описів по окремих фондах в усіх архівних установах. 

На сьогодні, архівним установам доводиться долати наслідки порочної практики 
минулих років, коли документи на зберігання в архіви приймались без поаркушного 
перегляду; з неповним складом документів, відповідно до описів; до описів включались 
справи, які реально не відклались у діловодстві установи; довідковий апарат до описів 
потребує перероблення або взагалі відсутній. 

Разом з тим, безперечно наявні позитивні результати виконання програми. Архівні 
установи усунули значні недоліки у веденні основних та допоміжних облікових документів, 
розбіжності даних облікових документів з фактичною наявністю справ в архівосховищі, 
привели у відповідність даних обліку паспорт архівної установи. 

У Донецькій області на початок 2014 року розвиток архівної справи та формування 
НАФ забезпечувала найбільша в Україні мережа архівних установ та її експертні комісії. У 
зоні комплектування держархіву області знаходилось 167 юридичних осіб. 

Після переміщення, на початку 2015 року, відновити функції держархіву області із 
забезпечення формування  НАФ з архівними установами області та переміщеними 
юридичними особами було неможливо без відновлення роботи ЕПК. Організаційні заходи з 
відновлення ЕПК стали першочерговими і потребували негайного вирішення. 

Останнє засідання ЕПК у м. Донецьку проведено 17.07.2014. ЕПК не працювала 
8 місяців, перше засідання у Костянтинівці проведено 29.04.2015. Із 15 членів ЕПК 
переїхало лише двоє – голова ЕПК та 1 експерт. Роботу необхідно було відновлювати з 
«нуля» без професійних експертів та секретаря. Такої критичної ситуації ще не було в 
історії держархіву області, а такого досвіду, який ми набули, відновлюючи роботу ЕПК, 
немає в жодному архіві України. Єдиним рішенням у цій ситуації було організувати роботу 
ЕПК у складі 4-х територіальних відділень, створених у різних районах області на 
підконтрольній території. Відділення створено у Костянтинівці, за місцем розміщення 
держархіву області та в архівних відділах Добропільської, Мангушської, Слов’янської 
райдержадміністрацій. Лише в такий спосіб, враховуючи бойові дії на території області під 
час проведення АТО, обмежене транспортне сполучення, відсутність професійних кадрів, 
ЕПК могла відновити роботу та взаємодіяти з ЕК архівних установ. 

Відновлення роботи ЕПК вимагало чіткої організації та дотримання порядку, який 
було визначено «Інструкцією з організації роботи ЕПК держархіву області». Встановлений 
порядок дотримувався протягом 2015 року. У 2016 році, з включенням до складу ЕПК 
працівників держархіву області, відпала необхідність у роботі 2-х територіальних відділень 
у Слов’янську та Добропіллі. Відділення в архівному відділі Мангушської 
райдержадміністрації працювало до вересня 2018 року та розглядало роботи архівних 
установ південної частини області, найбільш віддалених від держархіву області. 

У 2017 році відновив роботу та взаємодію з ЕПК сектор з архівної роботи 
Виконавчого комітету Мирноградської міської ради та архівний відділ Ясинуватської 
райдержадміністрації. 

Склад ЕПК, затверджений наказом держархіву області від 09.02.2015 № 6, включав 9 
експертів, у т. ч. новопризначених працівників архіву та керівників архівних установ з 

досвідом роботи, які 
працювали в територіальних 
відділеннях. З червня 2015 
року ЕПК стала працювати у 
складі 11 експертів. 
     Протягом 5 років 
щомісяця чітко 
дотримувався порядок 
проведення засідань. У 2015-
2019 роках організовано та 
методично забезпечено 
проведення 71 засідання, на 
яких розглянуто 5984 
роботи. 
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Позапланово проведено засідання, на яких розглянуто документи виборчих комісій, 
що забезпечило їх гарантоване збереження та надходження на зберігання в архівні 
установи. 

Відповідно до рекомендацій ЦЕПК Укрдержархіву, у результаті проведеної ЕПК 
експертизи цінності документів з місцевих виборів 2015 року, що проводились у період 
АТО, до складу НАФ внесено документи, які мають історичну значимість для Донецького 
регіону. 

У 2015 році держархів області, не маючи архівосховищ, не міг забезпечити приймання 
виборчої документації з місцевих виборів відповідно до законодавства. За сприяння 
Державної архівної служби України та Донецької облдержадміністрації, обласної військово
-цивільної адміністрації, враховуючи складну ситуацію на території області, документи з  
місцевих виборів від територіальних виборчих комісій прийнято на зберігання в архівні 
установи райдержадміністрацій та міських рад. 

Намагаючись шукати нові форми взаємодії з ЕК архівних установ та юридичних осіб, 
ЕПК з 2015 року не припиняла щорічно проводити виїзні засідання – одну з результативних 
та пріоритетних форм роботи у довоєнні роки. Виїзні засідання ЕПК проведено: 

Дієвість виїзного засідання, як організаційно-методичного заходу, визначається 
покращенням стану упорядкування документів по встановлений строк в установах зони 
комплектування архівного відділу, в якому проводиться захід. На виїзних засіданнях, ЕПК 
намагається інформаційно розкрити значимість архівів для збереження інформації про події 
та час, який ми переживаємо – історію регіону, а також гуманітарну місію архівів щодо 
соціального захисту громадян. 

Визначивши пріоритетні завдання, ЕПК першочергово розглядала оновлені списки 
юридичних осіб зони комплектування архівних установ області та відновлений список 
юридичних осіб – джерел формування НАФ,  зони комплектування держархіву області, до 
якого включено 59 юридичних осіб. Робота зі списками залишилась динамічною протягом 5
-ти років. До списків вносяться зміни та доповнення у зв’язку з адміністративно-
територіальними змінами, реорганізацією та ліквідацією територіальних відділів та 
управлінь, оптимізацією структури державних органів та органів місцевого 
самоврядування, створенням військово-цивільних адміністрацій та їх структурних 
підрозділів. Пріоритетним для формування НАФ залишається визначення юридичних осіб, 
у складі фондів яких відкладаються аудіовізуальні документи. У цьому напрямку роботи 
ЕПК виникає багато проблемних питань через неурегульованість нормативно-правових 
документів. 

У 2015 році стало необхідністю долучитися до організації роботи з проведення 
інвентаризації документів НАФ та з кадрових питань (особового складу) переміщеними 
юридичними особами – джерелами комплектування держархіву області, що змогли 
частково перевезти свої документи з окупованої території (протокольне доручення 
засідання комісії з опису державного майна в апараті облдержадміністрації від 27.04.2015 
№ 3). Розглянуті ЕПК акти інвентаризації стали базовим документом для обліку в архівних 
підрозділах та при складанні історичних довідок переміщених юридичних осіб. 

Долаючи труднощі, що виникають у роботі з непідготовленим, у більшості 
непрофесійним складом експертних комісій, держархівом області у плані надання 
методичної допомоги розроблено «Методичні рекомендації з організації роботи експертної 
комісії архівного відділу та юридичної особи». Впровадження методичних рекомендацій 
проведено на виїзних практичних семінарах в архівних установах області та практичних 
семінарах з юридичними особами зони комплектування держархіву області, що 
результативно позначилось при підготовці робіт на розгляд ЕПК та організації роботи 
експертних комісій. 
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З метою усунення недоліків у роботах, повернутих ЕПК на доопрацювання, найбільш 
результативною формою щодо надання методично-консультативної допомоги стало 
проведення у 2015-2016 роках тематичних зустрічей у держархіві області з представниками 
експертних комісій управлінь юстиції та Держземагентства, що ліквідувались, але 
документи у більшості упорядковувались уперше. Усі документи ліквідованих управлінь 
передані на державне зберігання в архівні установи, що дало змогу закрити фонди. 

У 2017-2019 роках виникла гостра необхідність у наданні методичної та практичної 
допомоги місцевим судам, які опинились на стадії реорганізації, а їх управлінські 
документи та специфічна документація з ведення судочинства була неупорядкованою. 
Результатом спільної роботи ЕПК та ЕК місцевих судів стало упорядкування їх 
документаційних фондів та передавання на зберігання в архівні установи управлінських 
документів судів. 

Через відсутність галузевих переліків актуальною залишається робота ЕПК з 
розроблення нормативно-методичних посібників – примірних номенклатур справ для 
установ усіх галузей, які включено до джерел формування НАФ у зоні комплектування 
архівних установ. Вагомим 
здобутком  за 2014-2019 роки 
є підготовка та впровадження 
23 примірних номенклатур 
справ, без яких важко уявити 
роботу новопризначених 
експертів та ЕК юридичних 
осіб з недостатнім досвідом 
для проведення експертизи 
цінності документів при 
складанні індивідуальних 
номенклатур справ. Роботу з 
підготовки примірних 
номенклатур справ ЕПК не 
припиняла у 2014-2016 роках, 
які були найбільш складними в її історії.  

У 2015-2018 роках проведено експертизу цінності документаційних фондів та вперше 
складено примірні номенклатури справ архівного відділу райдержадміністрації (міської 
ради), трудового архіву. місцевого суду та місцевої прокуратури. Частину примірних 
номенклатур справ, складених у 2013 році, враховуючи зміни та доповнення у складі 
документів, переглянуто та модифіковано. 

Позитивним результатом роботи  зі складання примірних номенклатур справ стало те, 
що новопризначені члени ЕПК, розробляючи номенклатури справ, отримують методичну 
допомогу, працюють з нормативними документами, вивчають їх і тим самим підвищують 
свій професійний рівень. Обов’язковим при розробленні примірної номенклатури справ є 
взаємодія з ЕК архівних установ та ЕК юридичних осіб з питань проведення експертизи 
цінності та виявлення складу документів, що відкладаються в установах галузі, для яких 
готується цей нормативно-методичний посібник. 

Напрацьовуючи нові форми роботи з джерелами формування НАФ, найбільш 
актуальною залишається необхідність глибокого вивчення питань експертизи цінності 
документів, враховуючи їх науково-історичне та практичне значення в умовах сьогодення. 
ЕПК намагається забезпечити повноту інформації про події та час, який ми переживаємо та 
зберегти її для наступних поколінь. 

Набуваючи нові знання, отримуючи досвід члени ЕПК прагнуть працювати в ногу з 
часом, постійно вдосконалюють свій професійний рівень, розуміючи, що робота експерта – 
це велика відповідальність.  

Можна по-різному оцінювати період відновлення ЕПК та її роботу за 2015-2019 роки – 
шукати недоліки, невирішені проблемні питання, обвинувачувати експертів, які ще вчаться 
на кожному засіданні ЕПК. Безперечно, проблеми є, як і в кожній роботі вони вирішуються, 
ми до того прагнемо. «Помиляється кожен, визнає помилки – гідний, просить вибачення – 
мужній, відновлює стосунки – сильний» (Соломія Українець). 

Не зважаючи на важкі часи, які переживає Донецький регіон, історію архівного  
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будівництва зупинити неможливо. Її вибудовує та виписує кожен архів області. 
Вже сьогодні, гортаючи в пам’яті сторінки про пережите та в таких складних умовах 

напрацьоване, я з чистою совістю визнаю, що ми з новим складом ЕПК зробили 
«неможливе» і своєю роботою написали окрему сторінку в історії архівного будівництва 
області. 

З надією, що прийде пора повертатися у свій архів у місті Донецьку, ми живемо 
щодня. Можливо, це станеться несподівано і ми прокинемося щасливі у власному домі, щоб 
йти на роботу, відбудовувати та відновлювати все, що втрачено. Це буде довгий та тяжкий 
шлях, але маючи такий унікальний досвід, ми повернемо держархів області на високі 
позиції в системі архівних установ України, які він набув до війни. Історія довірила нашому 
поколінню архівістів таку місію. 

 
 

Широбокова Людмила Іванівна, 
головний науковий співробітник 
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 5 РОКІВ З ІСТОРІЇ ФОРМУВАННЯ НАФ 
 

Важливою перевагою нашого життя є 
можливість змінити напрямок свого руху 
і не котитися, як камінь 

Джек Лондон 
 

2014 змінив для мене майже все: зі звичного життя – моя родина/моя країна, решту 
довелось змінювати. 

 
На роботу до державного архіву 

Донецької області я потрапила випадково. З 
2000 року я працювала в банківській галузі, 
від розрахунково-касових операцій до посади 
заступника головного бухгалтера, з якої в 2011 
році пішла в декретну відпустку. У 2014 році 
через події у м. Донецьку я переїхала до 
Костянтинівки. Роботу за фахом у місті я не 
знайшла, тому й розпочала пошук у 
принципово нових для себе напрямах. 

Держархів, як і я сама, виявився 
«переселенцем», коли ми зустрілись, він 
тільки-тільки починав відновлювати роботу за 
основними напрямками. 

Офіційно я очолила відділ формування Національного архівного фонду та діловодства 
з 21 квітня 2015 року. Хоча… очолила – то занадто гучно сказано. На той момент у відділі 
працювала одна особа – архівіст 1 категорії (тепер – головний спеціаліст) Інна Вареник, 
зарахована до штату держархіву 9 лютого того ж року. 

Для забезпечення виконання функціональних 
завдань відділу з формування Національного 
архівного фонду (НАФ), першочерговим завданням 
стало відновлення списку юридичних осіб – джерел 
формування НАФ, які передають документи до 
держархіву області. Списки при переміщенні 
вивезені лише в електронному вигляді. Загалом до 
джерел формування НАФ відносилось 
164 юридичні та 3 фізичні особи, з них джерел 
комплектування – 147. 

Протягом лютого-квітня 2015 року 
здійснювався розшук юридичних осіб, що 
відносились до джерел комплектування держархіву 

області до переміщення. Пошук здійснювався переважно в мережі Інтернет, на сайтах 
організацій, у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 
(ЄДР). Ситуація в області була настільки нестабільною, що інформація з різних сайтів 
суттєво відрізнялась, таким чином пошук актуальної інформації про місцезнаходження та 
контактні дані установ становив значні складнощі. 

Результати пошуку виявились не надто втішними. Більше 100 обласних установ 
залишились на непідконтрольній Україні території, переважна їх частина не перемістилась і 
по теперішній час. Вісім установ перемістились до інших областей України. До 
відновленого списку джерел комплектування держархіву включено 59 установ обласного 
підпорядкування, список схвалено рішенням першого після переміщення засідання ЕПК 
держархіву області 29 квітня 2015 року. 

З того дня розпочалась і не припиняється по теперішній час робота з відновлення 
діловодства, експертних комісій та архівів в установах зони комплектування держархіву 
області. Треба було встановити зв'язки, донести до співробітників нормативні вимоги 
стосовно «що?» і «як?» робити та, найскладніше, завоювати довіру та авторитет. 
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Вже 14 травня 2015 року у приміщенні Краматорської міської ради, де на той час 
розміщено Донецьку облдержадміністрацію, проведено нараду з питань інвентаризації 
документів структурних підрозділів облдержадміністрації та організації роботи архівних 
підрозділів після переміщення на територію, підконтрольну Україні. Доповідала на нараді 
директор держархіву області Буценко Надія Дмитрівна – одна з небагатьох фахівців 
архівної справи, що переїхали разом з архівом. Вона і Широбокова Людмила Іванівна – 
незмінна голова ЕПК держархіву з 2015 року, стали для нас першими вчителями та 
наставниками в цій цілком новій для нас галузі. Для нас нарада стала і першим знайомством 
з частиною наших установ, і орієнтиром для побудови напрямків роботи, і досвідом 
організації навчань, до речі, першим і єдиним – вже з 2016 року всі наступні семінари та 
навчання відділ організовував, розробляв та проводив самостійно. 

Первинне опитування установ у ході налагодження контактів дало змогу з`ясувати, що 
приміщення більшості з них у місті Донецьку були захоплені, тому вивезення документів в 
таких умовах виявилось неможливим. З метою оцінки кількості та складу документів, які 
вдалось вивезти з тимчасово окупованої території, держархівом області ініційовано 
проведення інвентаризації вивезеної документації. Для організації цієї роботи створено 
комісію з опису державного майна, яку очолив перший заступник голови ОДА. Спочатку 
завдання щодо проведення інвентаризації організаційно-розпорядчої та архівної 
документації надано апарату та структурним підрозділам облдержадміністрації. Пізніше за 
ініціативою держархіву цю роботу розпочато і в інших обласних та територіальних 
установах. Вперше в Україні розроблено механізм проведення інвентаризації документації 
переміщених установ та форма аналітичних документів. З`ясовувались та фіксувались 
обставини, що призвели до залишення документації, складались орієнтовні переліки 
документів, залишених на окупованій території, та наявних документів, які вдалося вивезти. 
Облікових документів, що могли б слугувати орієнтиром при визначенні кількості та 
крайніх дат залишених документів, не було. Крім того, у більшості установ співробітники, 
що відповідали за напрямки діловодної та архівної роботи та володіли інформацією із 
зазначених питань, не переїхали на підконтрольну територію. Були установи, в яких не 
виїхало жодного з колишніх працівників, таким доводилось відновлювати діяльність, 
починаючи з установчих документів та реєстрації юридичної особи. 

Загалом протягом 2015-2016 років 
документи з проведення інвентаризації 
оформлено 39 установами зони 
комплектування держархіву області. З них 
16 установами не вивезено жодного 
документа, рештою вивезено незначний 
обсяг документів, переважно з кадрових 
питань. Кількість справ постійного 
зберігання, що вивезено установами при 
переміщенні, склала 145. Усього – 145 справ, а решта документів Національного архівного 
фонду, в тому числі незліченна кількість фондів, що зберігалась в держархіві області та 
решті архівних установ області, що опинились в зоні воєнних дій, стала недосяжною для 
громадян України! 

Наступним кроком у відновленні роботи служб діловодства, експертних комісій та 
архівних підрозділів установ стало розроблення нормативно-методичних документів, що 
регламентують їх діяльність. Лише 4 установи зони комплектування держархіву області 
вивезли при переміщенні погоджені номенклатури справ, 1 – інструкцію з діловодства. У 
більшості установ відповідальними за ведення діловодства та архівних підрозділів 
призначали нових співробітників, що не мали жодного уявлення про нормативне підґрунтя 
організації зазначених видів робіт. Нам доводилось до безкінечності повторювати основні 
норми, відпрацьовувати проєкти документів – від змісту до розташування реквізитів та, 
паралельно, навчатись самим. Склад документів в номенклатурах збирався буквально з 
чистого аркуша. Установи після переміщення з міста Донецька розмістились в різних містах 
області: у Маріуполі, Лимані, Краматорську, Слов`янську, Покровську, Мирнограді, 
Бахмуті, Дружківці, Костянтинівці… Коштів на відрядження не було ані в нас, ані у наших 
установ, тому особисті зустрічі вважалися майже розкішшю. Тим не менше, вже протягом  
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2015 року на консультацію до нас приїздили представники 24 установ. Довелось 
впроваджувати нові форми відпрацювання проєктів документів: перевіряли в електронному 
вигляді, виправляли, прописували роз`яснення, а потім годинами обговорювали спірні чи 
незрозумілі питання. Проєкт одного документа доводилось передивлятись по кілька разів, 
щоб довести його до вигляду, що можна було б надати на розгляд ЕПК. Були робочі списки 
- черги проєктів документів, що потребували відпрацювання. Частими були питання: 
«Керівник питає, де написано, що він має це затверджувати?», «Чим регламентовано, що 
так формувати справи не можна?», «Чим передбачено необхідність розроблення?» тощо. 
Тоді робились коротенькі пам`ятки з посиланням на пункти нормативно-правових актів, з 
роз`ясненнями та коментарями. 

Треба було бачити ті документи, які ми отримували на початку взаємодії з установами: 
без обов`язкових реквізитів, оформлені без дотримання діловодних вимог, про зміст та 
помилки не хочеться й згадувати! Кожна виправлена помилка, кожне розроблене 
положення та складена номенклатура справ – то наша маленька перемога! 

В окремих установах за організацію діловодства та архіву відповідали ті самі 
співробітники, що і до переміщення. То була зовсім інша взаємодія. Були такі, що 
відмовлялись реагувати на нас, на зауваження, на коментарі, мотивуючи незаперечним 
переважанням своїх знань та досвіду перед «натасканими дівчатками». Були й зовсім інші. 
Беззаперечно грамотні фахівці, спілкуючись з якими ми підвищували рівень своїх знань, 
аналізували та напрацьовували практичний досвід. Особливо запам`яталась взаємодія з 
фахівцем Головного управління статистики у Донецькій області, Мариною Миколаївною. 
Для того, щоб спілкуватись на одному рівні з цією розумною, досвідченою та цікавою 
жінкою, та, тим більше, консультувати, було вивчено та проаналізовано купу методичних 
рекомендацій та нормативних актів. Та, врешті, коли вона першою з наших установ 
привітала нас з Днем працівників архівних установ України і оцінила на високому рівні 
наші консультації та методичну допомогу, то було надзвичайно важливою та приємною 
нагородою. 

Окремо слід зазначити умови, в яких відділ працював у 2015-2016 роках. З початку 
роботи і до вересня 2017 року для розміщення співробітників відділу організації та 
координації архівної справи і нашого відділу орендувались приміщення в управління праці 
та соціального захисту населення Костянтинівської райдержадміністрації за адресою: вул. 6 
вересня, б. 10. Спочатку обидва відділи розміщувались в 1 робочій кімнаті. В активі 
держархіву області на той час не було ані меблів, ані комп`ютерної та оргтехніки. Меблями, 
якими ми тоді користувались, завдячуємо орендодавцям. Співробітники працювали на 
власних ноутбуках та планшетах, у кого що було. Дуже часто нам доводилось звертатись з 
проханням попрацювати на комп`ютері або щось роздрукувати до архівного відділу 
Костянтинівської райдержадміністрації та трудового архіву Костянтинівського району, що 
розташовані в тій самій будівлі. І ми дуже вдячні, що колеги завжди з розумінням ставилися 
до наших складнощів. Перший ноутбук з числа отриманих держархівом області від 
Донецької облдержадміністрації було видано для роботи архівісту мого відділу для 
виконання функцій секретаря ЕПК. Трохи згодом ноутбук видали й мені. Між тим, спільна 
робота двох відділів в 1 кабінеті складала певні складнощі. Робочий процес, що 
супроводжувався постійними телефонними консультаціями чи на особистому прийомі, 
створював неповторну атмосферу «бджолиного вулика». Коли для нашого відділу виділили 

малесенький кабінет (близько 6 
м2), то було справжнє свято! А 
наприкінці 2016 року 
держархівом області отримано 
фінансування на закупівлю 
меблів та оргтехніки. 

Підсумками першого року 
роботи відділу стали: погоджені 
положення про експертні комісії 
31 установи, положення про 
архівні підрозділи 14 установ, 
13 інструкцій з діловодства та 
20 номенклатур справ. 
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2016 рік приніс нові завдання та виклики. 
Починаючи з 2016 року розпочалась робота з внесення змін до списку джерел 

комплектування НАФ. 
По-перше, постійно проводиться пошук потенційних джерел формування НАФ, 

надається допомога в організації експертизи цінності їх документаційних фондів, 
здійснюються організаційні заходи, що передують віднесенню установ до джерел 
комплектування.  

По-друге, внаслідок реорганізації, ліквідації установ також виникає необхідність 
виключення зі списку припинених та включення новостворених за умови збереження або 
розширення функцій та статусу юридичних осіб. Загалом протягом 2016-2019 років до 
списку джерел комплектування держархіву області включено 24 юридичні особи, 
виключено – 13. Станом на 01.01.2020 до списку включено 70 установ, з них 12 знаходяться 
в стані припинення. Найбільш проблемним в цьому напрямку роботи є втрачання статусу 
юридичних осіб обласного рівня внаслідок реорганізації. Втрачено можливість 
комплектуватись документами Держаудитслужби, Нацдержслужби, юстиції тощо.  

Крім того, ускладнює організацію діловодства в установах укрупнення структур 
територіальних органів центральних органів виконавчої влади (ЦОВВ) внаслідок 
припинення юридичних осіб на 
міському та районному рівнях. На 
теперішній час повноваження 
майже всіх територіальних органів 
ЦОВВ розповсюджуються на 
територію області, на місцевому 
рівні юридичними особами 
залишаються управління 
казначейської служби України і 
Пенсійного фонду України. Як 
наслідок, номенклатури справ в 
декілька томів, величезний обсяг 
документообігу та суттєві складнощі в організації експертизи цінності та упорядкування 
документів установ. Для прикладу, тільки за 5 місяців 2017 року обсяг документообігу в 
прокуратурі Донецької області склав більш 150 тисяч документів. 

У 2016 році працівники відділу долучилися до проведення тематичних перевірок в 
архівних підрозділах міських рад та райдержадміністрацій. 

Ми знайомились з практикою проведення перевірок, спілкування з посадовими 
особами, вчились писати довідки за підсумками перевірок. 

Крім того, у 2016 році проведено аудит роботи архівних підрозділів установ – джерел 
комплектування держархіву області шляхом їх анкетування. Аудит дав змогу скласти 
узагальнену картину щодо ступеня відновлення роботи архівних підрозділів установ після 
переміщення, виявити найбільш актуальні проблеми та першочергові завдання. 
Інформацію, отриману за підсумками перевірок та аудиту, заслухано на колегії Донецької 
облдержадміністрації. Таким чином, наявні проблеми в налагодженні роботи архівних 
підрозділів після переміщення установ, а також певні завдання для вирішення визначених 
проблем було доведено до відома керівників юридичних осіб, що вкупі з проведеними в 
подальшому перевірками та періодичним контролем за виконанням завдань, призвело до 
позитивних зрушень. Першочергово ставились завдання щодо створення умов для 
забезпечення збереженості архівних документів, упорядкування наявної документації, а 
також завершення роботи зі складання номенклатур справ. 

З 2017 року відділ розпочав проведення перевірок в архівних підрозділах  установ 
зони комплектування держархіву області. Протягом 2017 року проведено 20 тематичних 
перевірок стану збереженості документів, аналізувались стан розробки документів, що 
регламентують архівну справу та діловодство, їх відповідність чинним нормативно-
правовим актам, наявність документів, що за строками підлягають упорядкуванню та 
передаванню до архівних підрозділів установ, створення умов для зберігання архівних 
документів тощо. 

У 2018 році відновлено проведення комплексних перевірок. Відділом проведено 3 
комплексні перевірки стану організації діловодства та архівного зберігання документів: в  



Архіви Донеччини. 2014-2019 роки 

93 

Головному територіальному управлінні юстиції у Донецькій області (одночасно проведено 
перевіряння в Краматорському міському відділі державної реєстрації актів цивільного стану 
та Краматорському міському відділі державної виконавчої служби), в Головному управлінні 
статистики у Донецькій області (одночасно – в управлінні статистики у місті Костянтинівці) 
та в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Донецькій області. Крім того, 
проведено 8 тематичних перевірок стану упорядкування документів по встановлений строк, 

9 контрольних перевірок стану 
усунення недоліків, виявлених в ході 
перевірок у 2017 році. 

У 2019 році пріоритет надано 
проведенню комплексних перевірок – 
їх проведено в 14 установах. 
Контрольні перевірки стану усунення 
недоліків проведено в 5 юридичних 
особах. Особливістю цього напрямку 
роботи в 2019 році стало проведення 
частини перевірок спільно з 

фахівцями Головного територіального управління юстиції у Донецькій області. Спільна 
робота надала працівникам відділу можливість порівняти практику проведення перевірок, 
звернути увагу на правові нюанси організації роботи в установах тощо. 

Окремим напрямком контролю залишається питання дотримання нормативних вимог 
до умов зберігання архівних документів. 

Після переміщення установи відновлювали діяльність в орендованих приміщеннях, 
часто не маючи офісних меблів, оргтехніки та навіть канцелярських товарів. Місця не 
вистачало для облаштування робочих місць працівників. Звичайно, в таких умовах 
виділення окремих архівних приміщень здавалось майже утопією. Станом на 01.01.2016 
(підсумки першої після відновлення роботи паспортизації архівних підрозділів) лише 5 
установ мали приміщення архівосховищ – це були обласні суди, а також ПАТ «Норд» і 
Комунальне підприємство «Компанія «Вода Донбасу», при чому останні мали доступ до 
власних приміщень в місті Донецьку. На початку 2016 року архівні приміщення виділили та 
частково обладнали ще 3 установи, таким чином, рішенням колегії Донецької 
облдержадміністрації керівникам 50 установ зони комплектування держархіву області 
доручено виділення та обладнання приміщення під архівосховище. Зрушення в цьому 
напрямку відбувались дуже складно і поступово. Держархівом області частково обладнано 
архівосховища лише в 
2017 році. В деяких установах 
рекомендації щодо обладнання 
архівних приміщень викликали 
різко негативні відгуки, тоді 
доводилось роз`яснювати, що, 
на жаль, на законодавчому рівні 
не передбачено особливих умов 
роботи установ, переміщених з 
тимчасово окупованої території 
України, що нормативні вимоги обов`язкові для виконання всіма установами. Так, 
поступово, кількість установ, архіви яких забезпечено приміщеннями архівосховищ, зросла 
до 32 станом на 01.01.2020. 

Необхідними умовами організації нормального функціонування роботи служб 
діловодства та архівних підрозділів установ стали проведення навчань та семінарів, а також 
надання методично-консультативної допомоги. 

Перший семінар, який відділ готував та проводив самостійно в 2016 році, коштував 
нам величезної кількості нервових клітин. Потрібно було підготувати доповідь та 
презентаційні матеріали, узгодити з Краматорською міською радою питання з 
приміщенням, домовитись з питання «позичити» проектор та екран до нього. Донецький 
національний медичний університет надав нам допомогу в особі студентів, що донесли 
екран до місця призначення. Коли почали збиратись учасники семінару, у приміщенні, де 
мав проводитись семінар, ще продовжувалось засідання сесії Краматорської міської ради.  
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Коли приміщення нарешті звільнилось, розпочалась перерва співробітників Донецької 
облдержадміністрації, тож ми не могли знайти співробітників відділу інформаційно-
комп`ютерного забезпечення, які обіцяли допомогти з підключенням та налаштуванням 
апаратури… Враховуючи ще й відсутність досвіду проведення навчань і, взагалі, публічних 
виступів, можна приблизно уявити, в якому моральному стані нам довелось виступати! 

Тема першого семінару охоплювала організаційні засади роботи служб діловодства, 
експертних комісій та архівних підрозділів установ, давала уявлення про нормативно-
правові акти, що регламентують зазначені напрямки роботи. З 2017 року тематику семінарів 

було спрямовано на 
конкретні напрямки роботи: 
методику проведення 
науково-технічного 
опрацювання документів, 
організаційні та практичні 
засади проведення 
експертизи цінності 
документів, їх описування 
та знищення, організацію та 
ведення обліку в архівних 
підрозділах установ тощо. 

Поступово кількість бажаючих взяти участь в семінарах перевищила можливість 
розміщення, тому вже з 2017 року навчання проводились у 2-3 етапи. Наприкінці 2018 року 
відділом проведено перший on-line семінар щодо впровадження нормативно-правових актів 
з питань роботи з електронними документами. Крім планових семінарів для всіх установ 
зони комплектування, проводились навчання для співробітників певних юридичних осіб на 
їх запрошення. Так, двічі зверталась до держархіву області з цього питання прокуратура 
Донецької області, проводились два позапланові семінари (у містах Краматорську та 
Маріуполі) для співробітників Головного управління Державної міграційної служби 
України в Донецькій області, виїзне навчання в департаменті інформаційної та внутрішньої 
політики Донецької облдержадміністрації, співробітники відділу долучались до проведення 
семінарів Головного територіального управління юстиції у Донецькій області, Донецького 
обласного управління лісового та мисливського господарства. У 2019 році проводились 
спільні семінари з установами: з Донецьким обласним центром зайнятості – для 
співробітників міських та районних центрів, з Головним управлінням ДФС у Донецькій 
області – для співробітників головного управління та територіальних структурних 
підрозділів, з Головним територіальним управлінням юстиції у Донецькій області – для 
відділів державної реєстрації актів цивільного стану. 
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У 2018 році мені поталанило взяти участь в 
семінарі для працівників державних архівів 
областей з питань роботи з науково-технічною 
документацією, організованому Центральним 
державним архівом науково-технічної 
документації (ЦДНТА) в місті Харкові. 
Матеріали семінару та спілкування з фахівцями 
ЦДНТА висвітлили для мене цей специфічний 
напрямок архівної роботи. 

Одним з пріоритетних завдань, що постало 
перед відділом у 2016 році і залишається 
актуальним до теперішнього часу, є організація 
проведення експертизи цінності та 
упорядкування документаційних фондів установ – джерел формування НАФ. Робота в 
зазначених напрямках виявилась однією з найскладніших з цілого ряду факторів. По-перше, 
це відсутність практичного досвіду з зазначених питань і у співробітників відділу, і у 
відповідальних за архівні підрозділи установ. По-друге, відсутність документації до періоду 
переміщення, що ускладнює складання продовження історичних довідок, передмов до 
описів тощо. По-третє, значні за обсягом документаційні фонди установ, особливо 
територіальних установ центральних органів виконавчої влади, діяльність яких охоплює 
всю територію області. Крім того, територіальна віддаленість не дає змоги працювати 
безпосередньо з документами в достатньому обсязі. Доводиться уточнювати необхідну 
інформацію в телефонному режимі, неодноразово передивлятись та відпрацьовувати 
проєкти описів справ. 

Особливо гостро питання упорядкування постає для установ, що припиняють роботу. 
Виходячи з діючої практики, що, на жаль, спостерігається в переважній більшості установ 

області, при звільненні або переведенні 
співробітників не здійснюється 
належним чином приймання від них 
документів. Першочергово приділяється 
увага передаванню майна, проведенню 
передбачених законом перевірок, 
складанню ліквідаційної звітності тощо. 
Коли черга доходить до упорядкування 
та передавання документів, часто вже 
втрачено можливість розшуку або 
відтворення відсутніх документів. 

Відділом постійно відстежуються нормативно-правові акти, розпорядчі документи, що 
стосуються реорганізації або ліквідації 
установ – джерел формування НАФ, 
комісії з припинення інформуються про 
заходи, що мають бути здійснено, 
завдання щодо упорядкування та 
описування документів визначаються 
рішеннями колегії Донецької 
облдержадміністрації та держархіву 
області, проте в частині установ, що 
припиняється, документи залишаються 
неупорядкованими протягом тривалого 
часу. 

Завдяки неодноразовому висвітленню зазначених питань на семінарах, консультаціям, 
відпрацюванню проєктів документів, а також постійному контролю за проведенням 
упорядкування досягнуто певні результати.  

Тим не менш, організація упорядкування та описування документаційних фондів 
більшості установ залишається першочерговим завданням відділу. 

Окремим напрямком роботи відділу став методичний супровід впровадження 
автоматизованих систем діловодства (АСД) та систем електронного документообігу (СЕД)  
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в діловодні процеси установ. 
Особливо актуальним це питання стало після набрання чинності постанови Кабінету 

Міністрів України від 17 січня 2018 року № 55. З цього часу в нормативно-правових актах, 
що регламентують діловодні процеси, робиться акцент на документуванні інформації в 
електронному вигляді із застосуванням цифрових підписів. Прийняттю зазначеної 
постанови передувало надання численних зауважень та пропозицій до її проєкту через 
Державну архівну службу України та через Донецьку облдержадміністрацію, проте окремі 
її норми так і залишились неузгодженими з іншими чинними нормативно-правовими 
актами України. 

З 2017 року в окремих структурних підрозділах Донецької облдержадміністрації 
розпочалось тестове впровадження СЕД «ДОК-ПРОФ 3». Протягом 2018 року 
розробниками СЕД встановлено робочі місця та проведено навчання роботі в системі в 
апараті облдержадміністрації та в решті структурних підрозділів зі статусом юридичної 
особи. Тут і почались сюрпризи. З`ясувалось, що система не враховує необхідність 
розділення документаційних фондів юридичних осіб, повноваження та відповідальність їх 
посадових осіб. Протягом декількох місяців проводились робочі наради між 
облдержадміністрацією та розробниками СЕД: з одного боку – управління діловодства та 
контролю в коаліції з представниками держархіву області, з іншого – представники 
розробника. Перемовини були дуже складними – обидві сторони розмовляли на різних 
мовах. Ми – з позиції діловодства та архіву, вони – мовою програмування. Разом з 
представниками Донецької облдержадміністрації ми здійснили робочий візит до 
Дніпропетровської облдержадміністрації, де впровадження СЕД «ДОК-ПРОФ» розпочалось 
набагато раніше, ще з 2007 року. Одним з аргументів розробників у перемовинах був як раз 
той факт, що у Дніпропетровська претензій немає, а ми – або дуже прискіпливо ставимось, 
або чогось не розуміємо. За підсумками робочого візиту з`ясовано, що проблеми скрізь 
однакові, проте Дніпропетровська ОДА не ставить перед розробниками завдання щодо їх 
вирішення, скоріш за все, через принципово різний обсяг встановлених робочих місць СЕД. 
Врешті решт, наші пропозиції та зауваження було прийнято розробником, чекаємо на 
оновлену версію. 

У 2019 році здійснювались заходи, спрямовані на збирання документів з проведення 
виборів Президента України та позачергових виборів до Верховної Ради України. До 
колекції зібрано агітаційні матеріали, газети, що висвітлювали виборчий процес по 
кандидатах, що проводили активну передвиборчу агітацію на території області. Держархів 
області звертався листом до представництв політичних партій, що діяли в Донецькій 
області, з проханням передати примірники наявних документів, проте, на жаль, жодної 
відповіді не отримано. Тому з метою більш широкого висвітлення виборчого процесу, по 
кандидатах та політичних партіях, документи яких зібрати не вдалось, колекцію доповнено 
матеріалами з офіційних джерел в мережі Інтернет. 

Триває пошук джерел формування фондів особового походження. Встановлено зв`язок 
та отримано попередню згоду на співпрацю та передавання документів від заслуженого 
артиста України Віталія Харитоненка. На жаль, через територіальну віддаленість та 
карантинні обмеження, досі не вдалось особисто зустрітись та вирішити всі організаційні 
питання подальшої співпраці. 

У 2019 році завдяки семінару, проведеному фахівцями Центрального державного 
кінофотофоноархіву України ім. Г.С. Пшеничного, ми познайомились ще з одним цікавим 
напрямком роботи в формуванні НАФ – аудіовізуальними документами. Відділом 
розпочато експертизу цінності та описування фото- та відеодокументів, створених у ході 
виконання основних функціональних завдань держархіву області протягом 2015-2019 років. 
Практична робота в цьому напрямку викликала багато нових запитань, що, на жаль, не 
завжди унормовані на законодавчому рівні. Зазначені питання ускладнюють організацію 
роботи в цьому напрямку в установах зони комплектування держархіву області. Крім того, 
подальша організація відбору та експертизи цінності наявних в установах фото-та 
відеодокументів, про які повідомлено при первинному зборі інформації, потребують 
безпосередньої участі співробітників відділу. Таким чином, зазначений напрямок роботи 
потребує, на мою думку, напрацювання власного практичного досвіду та залишається в 
перспективних планах відділу. 

Суттєву кількість робочого часу працівників відділу займає участь в роботі  
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колегіальних органів держархіву. Експертно-перевірна комісія (ЕПК), колегія, науково-
методична рада, конкурсна комісія, комісія з кадрових питань, дисциплінарна комісія, 
тендерний комітет, редакційна колегія… 

Загалом, у нас дуже цікава робота. 
Ми спілкуємось і взаємодіємо в межах своїх повноважень з усіма значущими 

установами області, знайомимось з багатьма цікавими людьми – фахівцями в різноманітних 
галузях та напрямах діяльності. 
Ми досягли певного авторитету, до нас 
звертаються за консультаціями, до наших порад 
прислухаються.  
Ми багато чому навчились за 5 років роботи в 
держархіві області, від профільних знань до 
специфічних нормативно-правових актів за 
напрямами діяльності наших установ. Звісно, 
залишається багато нових або невирішених 
питань, з якими відділ стикається в ході 
виконання функціональних завдань. Тож є чому 
вчитись та до чого прагнути. 

Черговий дзвінок за консультацією доводить – наша праця потрібна. 
Служба державі триває! 
 
 

Алімова Наталя Миколаївна, 
начальник відділу формування 
Національного архівного фонду 
та діловодства 
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ТРУДНОЩІ КОМПЛЕКТУВАННЯ АРХІВУ 
В УМОВАХ ВІЙНИ 

 
У 2017 році державний архів Донецької 

області вже 3 роки працював в «екзилі». 
Сподівання на скоріше повернення в Донецьк 
танули, натомість накопичувались і 
поглиблювались проблеми. Через відсутність 
власного приміщення, матеріально-технічної 
бази і працівників архів припинив приймати 
документи на державне зберігання в 2014 році. 
За два роки стало зрозуміло, що відкладати 
приймання-передавання до закінчення війни 
більше не можна – в установах зони 
комплектування збиралися документи понад 
встановлені строки зберігання, розташування деяких архівних установ області поблизу 
лінії ведення бойових дій наражало на небезпеку їх працівників і загрожувало втраті 
документів НАФ. Як установа вищого рівня держархів мав прийняти документи до себе, 
аби забезпечити їхню збереженість. Водночас, у червні 2016 року Кабінет Міністрів 
України затвердив стратегію реформування центральних органів виконавчої влади з 
метою оптимізації їхньої роботи і скорішої асоціації з ЄС. Це запустило процеси 
реорганізації та ліквідації територіальних відділів центральних органів влади в області.  

     Нагальна необхідність приймати 
документи на державне зберігання 
змусила керівництво архіву 
активізувати пошук приміщення під 
архівосховища. Відповідні площі були 
знайдені в будівлі ПАТ «Укртелеком». 
Спеціально збудована для розміщення 
великої кількості важкого 
устаткування, будівля має високі стелі 
і надійну конструкцію, здатну 

витримати вагу великого об’єму документів. Являючись режимним об’єктом, має 
обмежений доступ на свою територію та систему зовнішнього відеоспостереження, що 
певною мірою забезпечує збереженість архівних документів. 

Новими сховищами держархіву області стали колишні актовий зал і кімната для 
приймання їжі «Укртелекому», які давно не використовувались за призначенням. Маючи 
загальну площу114,3 м2 вони здатні вмістити приблизно 23 000 од. зб. 

Договір оренди підписали у березні, і того ж місяця відділ забезпечення 
збереженості документів, обліку та довідкового апарату відновив роботу із заповнення 
посади архівіста 1 категорії та виконання не властивих йому функцій: формування 
архівного фонду та створення фонду користування. 

Першим завданням відділу стала експертиза 
цінності документів, відкладених в діловодстві архіву. 
Близьке розташування до зони проведення АТО 
становило загрозу втрати цих документів у разі 
термінової евакуації. З метою збереження власного 
фонду працівник відділу разом з діловодами розпочав 
впорядкування документів, формування їх у справи та 
створення відповідного довідкового апарату. 

Березень відзначився ще однією подією: 23 числа 
було отримано устаткування для сканування архівних 
документів. Не маючи власних фондів, керівництво 
запропонувало архівному відділу Костянтинівської 
міської ради допомогти їм у створенні фонду користування. Березень-липень 2017 року 
цю роботу виконував відділ забезпечення збереженості, надалі скануванням документів 
опікувався відділ фізичного збереження документів і інформаційно-пошукових систем. 
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У цей самий час проходили підготовчі роботи для приймання документів на державне 
зберігання. У липні 2017 року надійшли стелажі та архівні короби. Їх встановленням 
займалися найняті професіонали, проте зібрані конструкції були ненадійними і дуже 
хиткими. Скріпляти металеві шафи між собою довелося самотужки. Так само власними 
зусиллями підбирали інше устаткування для архівосховищ – освітлення закритого типу, 
візки, прибори для вимірювання вологості тощо. За два місяці приміщення були готові до 
приймання документів. Попри відсутність систем кондиціювання та вентиляції деякий час 
там зберігався оптимальний температурно-вологісний режим. Але по мірі наповнення 
документами, вологість повітря перевищила норму в середньому на 20 %. Через брак місця 
архівосховище № 2 протягом 2 років використовувалося як склад та приміщення для 
акліматизації документів, тільки з 2019 року там з’явилися виборчі документи тимчасового 
строку зберігання та документи архіву держархіву. 

У вересні 2017 року з типографії надійшли журнали для ведення обліку документів, і 
відділ забезпечення збереженості повернувся до виконання своїх функціональних 
обов’язків. 

     Того ж місяця на державне зберігання 
надійшов перший фонд. Через відсутність 
досвіду та відповідної освіти у працівника 
відділу, 28 справ Управління з питань видачі 
документів дозвільного характеру та надання 
адміністративних послуг Донецької 
облдержадміністрації приймалися разом з 
головним науковим співробітником і 
ексдиректором держархіву області Н. Буценко. 
Під час звіряння назв справ за описом були 
виявлені розбіжності, що спровокувало 
вибіркове поаркушне перевіряння фонду. І як 
наслідок, виявлено численні недоліки – 
порушення нумерації сторінок, невідповідність 

складу документів, вшитий текст, незасвідчені копії тощо. Частину справ повернули на 
доопрацювання, і після усунення недоліків, 26 вересня 2017 року, був підписаний перший 
за три роки акт приймання-передавання справ на постійне зберігання. 

Цей досвід змусив уважніше ставитися до нових надходжень. Ними стали документи 
сільських рад, які зберігались в архівних установах понад встановлені строки. Спочатку 
вибіркове, а потім поаркушне перевіряння всіх справ знову виявило проблеми і недоліки у 
їх формуванні та технічному оформленні. Документи були повернуті на доопрацювання – їх 
перешили, наростили корінці, виправили порушену нумерацію тощо. 

Зрештою за 2017 рік на державне зберігання було прийнято 3 фонди у кількості 287 
справ і започатковано роботу, яка викликала дискусії всередині архіву і вплинула на всю 
архівну систему області. Поаркушне приймання справ було вимушеною мірою, яку 
сприйняли як посилення вимог і порушення усталеного порядку, адже «в Донецьку було не 
так». 

На порозі 2018 року держархів виявив проблему, масштаби якої тільки набували 
обрисів. Частково недоліки виправдовувалися війною, яка спричинила кадрові зміни майже 
в усіх архівних установах області. Нестача досвіду, відсутність профільної освіти та 
наступності у роботі позначилися на всіх напрямках професійної діяльності. Взаємодіяти 
злагоджено та у швидкому темпі не виходило. 

На початку 2018 року держархів продовжив комплектуватися документами сільських 
рад, що зберігалися в архівних установах області понад встановлені строки. Проте виявлені 
недоліки в формуванні справ та низька якість довідкового апарату змусили відтермінувати 
приймання. Архівні установи області потребували часу для виправлення невідповідностей. 

Зі свого боку, у лютому 2018 року відділом забезпечення збереженості було проведено 
семінар-навчання для архівних установ області з метою висвітлення основних недоліків у 
формуванні справ та шляхів їх усунення. Особливих зрушень не відбулося, однак проблемні 
ділянки були окреслені. Одночасно переглядали графік приймання-передавання документів 
до держархіву, намагаючись обрати готові до приймання фонди. 

Увагу зупинили на документах земельних ресурсів. У зв’язку з реформуванням  
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центральних органів влади, у 2016 році міські та районні відділи Державної служби з 
питань геодезії, картографії та кадастру були ліквідовані, а їх документи мали надійти на 
зберігання до держархіву області. Більшість документів земельних ресурсів мали незначний 
вік і мали бути в задовільному стані. Це додавало оптимізму, і у 2018 році відділ 
забезпечення збереженості повернувся до поодиничного приймання справ. 

Проте картина лишилася незмінною. Під час упорядкування допущені помилки: 
документи двох фондоутворювачів в одному фонді, відсутність необхідного довідкового 
апарату, порушення нумерації сторінок справ тощо.  Це лише частина виявлених недоліків. 
Повертати документи на доопрацювання вже не було кому, адже установи-
фондоутворювачі припинили своє існування. Зрештою було вирішено зібрати всі документи 
в себе і створити об’єднаний фонд. 

Систематичний характер недоліків, виявлених у справах різних фондів, за різні роки, 
отриманих від різних архівних установ виявив розбіжності та проблеми в архівній справі. 
Стало очевидним, що відтерміновувати приймання документів через їх невідповідність 
вимогам законодавства не може бути виходом. 

У листопаді відновили приймання документів сільських рад, яке болюче проходило 
для обох сторін. Через великі обсяги роботи та виявлених недоліків, в ході поаркушної 
перевірки справ, працівники відділу забезпечення збереженості самостійно усували 
недоліки: підклеювали надірвані аркуші та виправляли нерозбірливу нумерацію сторінок. І 
все одно ліквідація інших невідповідностей забирала декілька днів. І хоча більшість 
технічних недоліків вдалося усунути, але й дотепер працівники відділу ремонтують аркуші 
перед видаванням справ на сканування. 

Загалом, 2018 рік приніс держархіву 30 нових 
фондів та розуміння кола проблем, які потребують 
вирішення для злагодженої роботи архівної 
системи. Натомість поки що, з 3359 одиниць 
зберігання, що надійшли на державне зберігання у 
2018 році, майже 78 % потребували і досі 
потребують повного або часткового перероблення. 
А з величезного обсягу документів, 
нагромаджених в архівних установах області, 
комплектуватися не було чим.  

Зважаючи на досвід попередніх років, 
2019 рік розпочався зі складання запитальника з 
основними вимогами до оформлення справ та довідкового апарату. За ним архівні установи 
«діагностували» ті фонди, що мали передавати до держархіву. Аналіз стану справ на місцях 
мав попередити потрапляння неопрацьованих документів до наших архівосховищ та 
заощадити час при прийманні документів. 

Сам же процес приймання був фактично замінений проведенням цільової експертизи 
цінності, спрямованої на виявлення чернеток, документів без печаток і підписів, дублетних 
копій, порожніх аркушів тощо. 

Перевіряння складу документів у 400-500 справах у двох працівників відділу займає 
близько двох робочих тижнів. А виправлення виявлених недоліків часом затягується на 
декілька місяців. 

Перехід до поаркушного приймання змусив архівні установи уважніше ставитися до 
своїх документів. Попередній перегляд справ на місцях призвів до порушення строків 
передавання справ вже у квітні 2019 року. А у травні цього ж року приймання фондів від 

архівних відділів було призупинено 
через надходження документів з виборів 
Президента України 2019 року. 
     Для розташування пакунків з 
бюлетенями у травні під архівосховище 
додатково орендовано приміщення 
колишнього спортзалу «Укртелекому» 
площею 82,9 м². 
     Окреме закрите зберігання боксів 
було повторенням досвіду з приймання  
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виборів 2004 року в м. Донецьку і стало в нагоді при вилученні документів слідчими 
органами, коли держархів опинився поза підозрами у фальсифікації. 

Перший фонд з виборчою документацією надійшов 06 травня 2019 року близько 
дванадцятої дня. Найбільше суперечок викликав зовнішній вигляд пакувань з бюлетенями – 
багато щілин та отворів, в які можна просунути долоню, могли стати причиною втрати 
документів та обвинувачення у їх підміні. Щоб уникнути неприємних наслідків, було 
вирішено щільно заліпити отвори скотчем. Це викликало бурхливу реакцію виборчої комісії 
– сварки і навіть сльози. Але зрештою архів виборов право приймати належним чином 
оформлені пакування. 

Разом з виборчою комісією працівники держархіву та його керівництво (директор і 
обидва заступники) до 20:30 замотували бокси у скотч. Загалом приймання документів 
першої виборчої комісії зайняло три дні. Його наслідками стало оформлення вимог до 
зовнішнього вигляду пакувань та рішення ЕПК, яким змінилися строки зберігання певного 
виду документів. 

Переважну більшість справ постійного зберігання складали незавірені ксерокопії 
паспортів, які не містять історичної інформації і не є культурним надбанням нації. Їх строк 
зберігання був визначений як тимчасовий, що дозволило оптимізувати приймання-
передавання виборчої документації. 

До звичного ритму роботи відділ повернувся в червні місяці. Через відсутність 
надходжень фондів від архівних відділів була розпочата робота зі створення об’єднаного 
фонду на документи земельних ресурсів. Окрім вже типових недоліків виявилося, що до 
описів постійного зберігання включено облікові документи. Це ускладнило роботу відділу 
та оголило проблеми ведення обліку документів НАФ, відсутність розуміння функцій 
облікових документів архівними установами області. 

Виправлення ситуації потребує злагодженої системної роботи у всіх напрямках 
професійної діяльності – починаючи з діловодства і закінчуючи взяттям документів на 
облік в держархіві області. Надання методичної допомоги оформилося у новий семінар з 
усунення недоліків в оформленні справ, проведений відділом забезпечення збереженості в 
жовтні 2019 року у форматі скайп-конференції. Практичні «навчання» відбувалися і під час 
приймання-передавання справ. Наприкінці 2019 року стали помітні позитивні зрушення – 
документи поаркушно переглядалися перед надходженням до держархіву, ремонтувалися і 
передавалися в більш охайному вигляді. 

Загалом після відновлення роботи відділу у 2017 році наново довелося відбудовувати 
весь процес обліку і приймання документів. Брак досвіду перетворював найпростіші 
питання в авральні. Наприклад, дані про надходження документів спочатку фіксувалися на 
чернетках, правильність їх заповнення звірялася із законодавчою базою і тільки після цього 
відомості вносили до облікових журналів. 

Через бойові дії всі облікові документи архіву лишилися в м. Донецьку і 
продовжувати облік в м. Костянтинівці було неможливо. Нові працівники відділу не 
володіли необхідними даними і не мали доступу до архівних документів, щоб перевірити 
необхідну для заповнення облікової документації інформацію. Шляхом довготривалого 
листування, керівництво архіву зуміло переконати Укрдержархів у доцільності ведення 
обліку наново – з 2017 року нумерація прийнятих у Костянтинівці фондів почалася з №1. 

Запровадження поаркушного перевіряння справ перетворило процес приймання-
передавання у найбільш трудомістку ланку роботи і викликало суперечки всередині архіву 
щодо правомірності та доцільності цього рішення. Проте воно викрило проблемні ділянки 
архівної роботи і запустило процеси їх відбудови. Позитивні зрушення стануть відчутними 
за декілька років, однак вже зараз фонди переглядаються на місцях перед передаванням до 
держархіву, і в наших архівосховищах не осідають неопрацьовані документи. 

Загалом, три роки роботи відділу завершились взяттям на облік 60 фондів, зануренням 
в експертизу цінності документів та оформленням напрацьованих знань щодо вимог до 
оформлення справ та усунення виявлених недоліків у семінарах для архівних установ 
області. 

 
Буценко Олена Анатоліївна, 
головний спеціаліст відділу забезпечення збереженості 
документів, обліку та довідкового апарату  
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ВІДДІЛ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ДОКУМЕНТІВ У ВИРІ ПОДІЙ 
 

Ми відкриті для суспільства 
 
     У 2014 році почалася нова епоха в історії 
сучасного людства – Російська Федерація, 
порушивши світовий порядок, окупувала 
територію України – Крим, а на початку весни 
розв’язала неоголошену війну на Донбасі. 
Збройний напад Російської Федерації на Україну 
став несподіваним як для українського 
політикуму і громадськості, так і для 
міжнародної спільноти… 
 

У грудні 2014 року, на момент переміщення державного архіву Донецької області до 
м. Костянтинівки, жоден працівник відділу використання інформації документів не 
переїхав з м. Донецька на територію, підконтрольну органам державної влади України. 
Але керівництво держархіву області не могло допустити припинення роботи цього 
відділу, бо він відповідає за розгляд звернень громадян, проведення особистого прийому, 
надання консультативної допомоги. І саме в цей важкий час було важливо і необхідно 
заявити про себе як про установу, що продовжує роботу, та зберегти зв’язок з 
громадськістю. Директором та заступником директора готувались відповіді на запити 
громадян та надавались консультації телефоном, забезпечено особистий прийом. Активні 
бойові дії, які розгорталися на території області, зробили неможливим особисте 
відвідування держархіву області громадянами, тому відновлено надання консультацій 
засобами електронного зв’язку. 

Таким чином, на початку 2015 року, виконання функцій відділу використання 
інформації документів обмежувалось розглядом звернень громадян (здійснювався 
особистий прийом, готувалися відповіді на запити, надавалися консультації телефоном та 
електронною поштою), яке забезпечувалось керівництвом архіву. 

 

РІК 2015 
02 березня 2015 року до відділу прийнято першого працівника на посаду архівіста І 

категорії. Роботу із зверненнями громадян поступово передано безпосередньо до відділу. 
Певні труднощі в роботі були викликані тим, що працівник відділу не мав архівної освіти 
та уяви про роботу архівних установ. Під час виконання базових функцій відділу 
відбувалось навчання азам архівної справи та діловодства. 

Слід зазначити, що громадянам стали надаватися відповіді про неможливість пошуку 
інформації та надання архівних довідок у зв’язку з тим, що всі документи, які знаходились 
на зберіганні в держархіві області у м. Донецьку, залишились на окупованій території 
України. Деякий час, через відсутність коштів на поштові конверти та марки, відповіді на 
запити громадян не відправлялись. 

Під час надання консультацій телефоном або електронною поштою, громадяни 
завчасно попереджались про неможливість надання відповіді поштою. Для того щоб 

отримати офіційну відповідь 
від держархіву області у 
паперовому вигляді, люди 
вкладали у листи із запитом 
ще й конверт з марками. На 
деякі запити відправлялися 
скановані копії відповідей 
на електронну пошту 
заявникам. 
     На той час на електронну 
пошту держархіву області 
надходило багато запитів і 
майже всі містили слова 
підтримки, вдячності та  
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побажань миру і злагоди. 
    У червні 2015 року до відділу 
прийнято археографа І 
категорії, який мав архівну 
освіту та багаторічний досвід 
роботи в архівній системі. Але 
у зв’язку з відсутністю 
кваліфікованих кадрів в 
держархіві області археографом 
виконувалась здебільшого 
робота, не передбачена 
основними завданнями відділу, 
але яка мала важливе значення 
для роботи архіву в цілому, 
наприклад, розроблено Порядок 

евакуації архівних документів державного архіву Донецької області, Інструкцію щодо 
планування дій на випадок надзвичайних ситуацій в архіві тощо. Фактично роботу відділу 
продовжував виконувати один працівник, а археографом надавалася безцінна практична та 
методична допомога новоприйнятому працівнику в організації роботи відділу. 

Поновлення виставкової діяльності держархіву області стало наступним кроком у 
відновленні функцій відділу. До 70-ої річниці завершення Другої світової війни 
підготовлено першу виставку документів. Протягом 2015 року на підставі сканкопій 
документів держархіву області та матеріалів з мережі Інтернет підготовлено ще дві 
виставки: до Дня захисника України «Сила нескорених» та до Дня пам’яті жертв 
голодоморів на Донбасі «Голод на Донбассе. 1921-1922, 1932-1933, 1946-1947 года». 

Експонування виставок проводилось у холі 
будівлі Костянтинівської районної ради, де на той 
час розміщувався держархів області. Паралельно 
виставки експонувалися на вебсайті держархіву 
області. 

Серед невластивих функцій, які виконувались 
співробітниками відділу, можна назвати наповнення 
офіційного вебсайту держархіву області 
(розміщення інформації, оновлення застарілих даних 
тощо), тимчасово виконувались функції сектору 
документоведення (реєстрація вхідної та вихідної 
кореспонденції, формування справ, доведення до 
відома виконавців контрольних завдань тощо). 

З часом робочий процес у відділі налагоджувався – підготовка відповідей на запити 
громадян займала все менше часу, готувались виставки документів. 

Отже, наприкінці 2015 року у відділі працювали два працівники, з яких тільки один 
мав архівну освіту та досвід роботи. Відновлено наступні функції: 

 консультації громадян (на особистому прийомі, телефоном, електронною поштою); 
 використання інформації документів НАФ місцевого походження шляхом підготовки 
виставок документів; 

 забезпечення підготовки звітної документації. 
 

РІК 2016 
Початок 2016 року відзначився тим, що протягом січня та першої декади лютого 

громадянам було відправлено всі відповіді, які накопичилися протягом 2015 року. 
Відділ продовжив виконання своїх функцій, серед яких невластивою функцією стала 

участь у тендерних закупівлях. Спеціаліст відділу увійшов до складу тендерного комітету 
держархіву області, до його обов’язків включено підготовку тендерної документації, 
розробку специфікацій, ведення закупівель на торговельній платформі. 

Штат держархіву області зростав, новоприйняті працівники швидко вчилися, але у 
виконанні певних видів робіт не вистачало саме досвіду. 

З метою наповнення фондів держархіву області документами сучасної історії відділом  
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проведено роботу з Департаментом освіти облдержадміністрації щодо проведення конкурсу 
малюнків «Захисник України очима дітей» серед школярів м. Костянтинівки та 
Костянтинівського району. 

     У жовтні 2016 року відділом використання 
інформації документів вперше експоновано пересувну 
виставку, присвячену Дню захисника України. Виставка 
проходила у Костянтинівському міському краєзнавчому 
музеї, де було представлено малюнки школярів 
м. Костянтинівки та Костянтинівського району. 
Відкриття виставки відбулося за участю бійців 90-го 
окремого аеромобільного батальйону ім. Героя України 
старшого лейтенанта Івана Зубкова та учнів міських 
шкіл. 
     Це був перший досвід співпраці держархіву області з 
іншими установами. Пізніше держархів області став 
активно співпрацювати з Центральною міською 

публічною бібліотекою м. Костянтинівки – проводити круглі столи, відкриті уроки для 
школярів, презентації виставок тощо. 

Ще одним напрямком діяльності відділу була робота з 
оцифрованими документами держархіву області. На 
електронних носіях працівників, які переїхали до 
м. Костянтинівки, виявлено скановані копії фотографій, 
листівок та інші матеріали. Щоб зберегти документи та 
надати до них доступ громадськості, прийнято рішення про 
підготовку збірника листівок. У 2016 році апробовано різні 
програми для верстки та обробки файлів у форматі .tif 
та .jpg. У результаті обрано програму та відібрано листівки, 
які увійдуть до тому І, розроблено попередній макет 
збірника. 

 

РІК 2017 
У 2017 році визначними подіями для архівістів 

Донеччини та області в цілому стали 85-річчя Донецької 
області, 95-річчя архівної системи Донецької області та 100-
річчя архівної системи України. 

До святкування річниці з дня утворення Донецької 
області відділом підготовлено Хронограф адміністративно-
територіального поділу Донецької області 1932-2016 рр. 
Хронограф охопив усі міста обласного підпорядкування та 
райони Донецької області. По кожному населеному пункту підготовлено інформацію про 
дату утворення, перейменування, розукрупнення тощо, проілюстровано фотографіями 
населених пунктів від минулих часів до сьогодення. Ця робота – перший масштабний 
проєкт відділу. 

     Наступною важливою подією для держархіву області стало 
проведення заходів до 95-річчя архівної системи Донецької 
області та 100-річчя архівної системи України. До цієї події 
відділом проведено велику роботу з підготовки буклету 
держархіву області; запрошено місцеві ЗМІ; підготовлено 
виставку документів «Історія становлення архівної системи 
Донецької області. Шлях у 95 років»; у статтях, присвячених 
знаменній даті, підготовлених співробітниками держархіву 
області, та в історичних довідках архівних установ області 
прослідковується історія становлення всієї архівної системи 
області; підготовлено презентації з досягненнями структурних 
підрозділів держархіву області за період проведення АТО; 
створено калейдоскоп життя архівістів, в якому представлено 
статті працівників держархіву області та спеціалістів архівних  
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установ області. Усі підготовлені матеріали розміщено на вебсайті архіву. 
 

РІК 2018 
У 2018 році відділом використання 

окрім підготовки виставок, написання 
статей та виконання запитів громадян 
пріоритетним напрямом роботи стало 
налагодження зв’язків з навчальними 
закладами та проведення 
загальнопатріотичних заходів. Так, у 2018 
році відділом проведено захід до Дня 
вшанування учасників бойових дій на 
території інших держав (на базі держархіву 
області), урок пам’яті «Зима, що нас 
змінила» (на базі Костянтинівської 
райдержадміністрації), патріотичну годину «Україна – територія гідності та свободи» (у 
міській бібліотеці), розміщено та представлено виставку документів «85-ті роковини 
вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні» у міському Палаці 
культури та дозвілля. 

Паралельно відділом готувалися виставки документів, присвячені пам’ятним датам, 
серед них 4 виставки підготовлено до 100-річчя подій Української революції 1917-1921 

років та 100 років незалежності. 
     З метою патріотичного виховання 
молоді, формування у неї національної 
свідомості, поваги до культурного та 
історичного минулого Донеччини, України 
та залучення школярів до вивчення історії, 
у 2018 році держархівом області 
започатковано регіональний культурно-
просвітницький проєкт «Донбас – це 
Україна!». Це ще один новий масштабний 
напрямок у роботі відділу. У рамках 
проєкту фахівцями відділу розроблено 4 
тематичні уроки: «Культурні заклади як 

джерело інформації про історію світу та України»; «Видатні постаті Донеччини»; «Історія 
заселення Донеччини»; «Дім, де живе історія». 

Перші пілотні уроки були проведені для учнів 7 класу Костянтинівського загального 
закладу середньої освіти № 1 та отримали позитивний відгук від школярів та вчителів. 

У 2019 році проєкт погоджено на засіданні Науково-методичної ради держархіву 
області, уроки доповнено новою інформацією. У 
жовтні – листопаді 2019 року всі архівні установи 
області долучились до проведення відкритих уроків. 
Були суперечні питання, щорічний карантин, 
канікули, але практично всі архіви стартували 
одночасно. До проєкту долучено учнівську молодь 7-
11 класів більше ніж 30 шкіл Донецької області, 
таким чином, всі міста та райони області долучились 
до проєкту. 

Проведення тематичних уроків в рамках 
проєкту «Донбас – це Україна» планується й надалі. 

Наприкінці 2018 року відбулась ще одна 
знакова подія для відділу – співпраця з 
представниками місцевого радіо та перший виступ. 
Співробітники відділу у прямому ефірі на «Класному 
радіо» м. Костянтинівки розповіли про становлення 
архівної системи Донецької області довжиною в 95 
років та про підсумки роботи держархіву області за 
2018 рік. 
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РІК 2019 
У 2019 році співпраця з міським радіо продовжилася вже на постійній основі – до 

кожної святкової чи пам’ятної дати фахівцями відділу готувалися виступи. Наприкінці 2019 
року разом з «Класним радіо» започатковано проєкт «Прогулянка крізь час». Проєкт являє 
собою цикл радіопередач, в яких розповідається про історичні факти, надається цікава 

інформація про звичні місця, відбувається 
знайомство з видатними постатями 
Донеччини, з досягненнями нашої області 
тощо. У рамках проєкту відбулось 40 ефірів 
за інформацією, підготовленою відділом. 
Співпраця з радіо триває й надалі. 
     2019 рік був дуже продуктивним для 
відділу, порівняно з попередніми роками 
спостерігається тенденція до збільшення 
зв’язків із ЗМІ (рисунок 1). Інформація про 
держархів області та його роботу все 
частіше з’являється на шпальтах газет та 
лунає на радіо, знімаються телесюжети. 
Серед ЗМІ, з якими співпрацює держархів 
області, є «Антикризовий медіа-центр», 
газета «Громада схід», електронна газета 

«Вісті Донеччини», інформаційне агентство «ОстроВ» та інші. 
Слід зауважити, що у 2019 році відділом в рамках відзначення 5-ої річниці звільнення 

міст Донецької області від російської окупації було підготовлено 10 презентацій про перебіг 
подій того часу, а також підготовлено хронограф подій 2014 року по містах Лиман, 
Маріуполь, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Слов’янськ, Бахмут, Торецьк, 
Авдіївка, Мар’їнка та Красногорівка. Останнім акордом, який підвів підсумок подіям 2014-
2019 років, стала презентація «Пам’ятаємо. Війна продовжується…». 

2015-2019 РОКИ 
З моменту відновлення роботи відділу пройшло майже 5 років. З того часу відбулось 

чимало змін у кадровому складі та структурі відділу, отримано безцінний практичний 
досвід та впроваджено нові форми роботи. 

У розрізі розгляду звернень громадян новим видом роботи стало надання консультацій 
електронною поштою, впровадження рубрики «Зворотний зв’язок» на вебсайті держархіву 
області та створення офіційної сторінки у соціальній мережі Фейсбук (консультації 
надаються і там). Для надання максимально зрозумілих і вичерпних відповідей на запити 
громадян, які шукають підприємства для отримання довідок соціально-правового  
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характеру, впроваджено метод розшуку підприємств за допомогою мережі Інтернет. 
У середньому до держархіву області протягом року надходить більш 1600 запитів від 

громадян, органів державної влади та юридичних осіб. З роками зменшується кількість 
відповідей на запити громадян про відсутність документів та збільшується кількість 
наданих відповідей з рекомендаціями, роз'ясненнями та позитивно вирішених. У 2018 році 
відділом підготовлено на запит першу архівну копію за прийнятими документами 
держархіву області. Протягом п'яти років соціально-правові запити складають більше 
половини загальної кількості запитів (55,5 %), на другому місці – персональні (30,7 %); 
тематичні (10 %) та майнові (3,8 %) запити складають найменшу частину запитів, що 
надходять до держархіву області. 

У діаграмах 1, 2, 3 можна побачити зміни у роботі із запитами протягом 5 років. 
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Також відділ активно надає методичну та практичну допомогу архівним установам 
області в роботі із зверненнями громадян. У 2017 році відділом проведено семінар 
«Оформлення архівних довідок, копій і витягів з документів: проблемні питання, шляхи 
вирішення», в якому прийняли участь 36 архівних установ області. До семінару 
підготовлено інформацію «З оформлення інформаційних документів (архівних довідок, 
копій і витягів)». Допомога архівам надається постійно в телефонному режимі та за 
допомогою програми Skype.  

У роботі з виставками, написанням статей та підготовкою хронографів не рідко 
використовуються матеріали з мережі Інтернет. У виставках також використовувались 
архівні документи інших державних архівів України. На тепер відділом підготовлено власні 
Методичні рекомендації зі створення виставок документів, які враховують особливості 
виявлення кола джерел за умови відсутності або нестачі власних матеріалів. 

З 2015 року кількість підготовлених відділом виставок, радіопередач та статей значно 
зросла (діаграма 4). 

На сьогоднішній день відділ активно співпрацює з навчальними закладами, 
бібліотеками та музеями, засобами масової інформації. З керівниками архівних установ 
області за потреби проводяться відеоконференції.  

Також серед інноваційних підходів у роботі у 2019 році було проведення 
інтерактивної пересувної виставки у сквері «Театральний» м. Костянтинівки. Бажаючі мали 
змогу ознайомитись з виставками до Дня Конституції, до Дня Державного герба та до Дня  
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Державного Прапора України. Всі відвідувачі виставки мали змогу залишити свої 
побажання на дошці відгуків та відповісти на питання «Якою я бачу майбутню Україну?». 

Також відновлено роботу у напрямі міжнародної діяльності. Першим досвідом роботи 
стало отримання книжкового сканеру для автоматичного сканування та електронного 
зберігання одного мільйона документів Національного архівного фонду в державних 
архівах Донецької області в рамках обмеженої грантової угоди у негрошовій формі з 
«Українською ініціативою з підвищення впевненості» (UCBI), яка фінансується Агентством 
США з міжнародного розвитку (USAID) та реалізується компанією Кімонікс Інтернешнл 
Інк. 

В рамках щорічного Міжнародного тижня архівів у 2019 році працівники держархіву 
області прийняли участь у семінарі Центрального державного кінофотофоноархіву України 
ім. Г.С. Пшеничного про створення описів на аудіовізуальні документи НАФ. 

Наступного року держархів області прийняв участь в Міжнародному тижні архівів. В 
рамках участі відділом знято ознайомчий відеоролик про життя та роботу держархіву 
області; відбувся виступ на радіо, де у прямому ефірі працівники відділу розповіли про 
Міжнародну раду архівів, Міжнародний тиждень архівів та Міжнародний день архівів; 
останнім етапом було розширення доступу до архівної інформації та публікація на вебсайті 
держархіву області оцифрованих документів, а саме – метричних книг, що відскановані в 
рамках співпраці з Генеалогічним товариством Юта. 

У напрямі публікаційної діяльності відділом проводиться робота: у 2020 році 
планується підготувати два томи "Збірника документів. Листівки". На сьогоднішній день є 
матеріальна база для бібліотечного фонду, і співробітниками відділу готується довідковий 
апарат. 

Проблеми, що постали перед відділом з моменту відновлення роботи, до 2019 року 
вирішено майже у повному обсязі: 
№ з/

п 2015 рік 2019 рік 

1. Відсутність обладнаних робочих місць 
(працювали на власних ноутбуках, сиділи 
вдвох, втрьох за одним робочим столом). 

Кожен співробітник має окреме робоче місце, ПК. 
Відділ має БФП, кольоровий принтер, фотоапарат, 
виставкове та презентаційне обладнання. 
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Таким чином, за п’ять років роботи відділу проведено велику роботу, починаючи з 
відновлення базових функцій до впровадження інноваційних методик роботи, але 
працівники відділу не зупиняються на досягнутому та мають великі плани на майбутнє. 

 
 

Пирожкова Наталя Вікторівна, 
заступник директора — начальник 
відділу використання інформації 
документів 
 

Олійник Наталя Миколаївна, 
головний спеціаліст відділу 
використання інформації 
документів 

2. Відсутність освіти за фахом та досвіду 
роботи у галузі архівної справи. 

Двоє співробітників отримали ступінь магістра за 
фахом «Публічне управління та адміністрування». 
Відділ регулярно бере участь у профільних заходах 
з підвищення кваліфікації. 

3. Відсутність доступу до власних 
архівних документів. 

Питання вирішується. Держархів області приймає 
на зберігання нові фонди. Відділом формуються 
архівні колекції документів. 

4. Відсутність приміщення для 
здійснення особистого прийому 
громадян, читального залу, 
методичного кабінету. 

Виділено приміщення для методичного кабінету, 
виділено місце для проведення особистого прийому 
громадян та для роботи читального залу. Окреме 
приміщення під читальний зал наразі відсутнє. 
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 ВІД ОКУПАЦІЇ ДО ЦИФРОВІЗАЦІЇ 
 

Без архівного документа немає історії 
держави і народу, немає нації. І це, 
вочевидь, вірно. Минають століття, 
одне покоління змінює інше, і пам’ять 
про скоєне кожним з них зберігається в 
такому унікальному і безцінному 
джерелі, як архівні документи 
        Історик М.В. Нечкіна 

 
Архіви є хранителями історичної 

пам'яті людства. Забезпечуючи збереження 
найважливішого інформаційного ресурсу 
суспільства, архівісти прагнуть до того, щоб 
архівні документи, що містять інформацію 
про історичний досвід минулого, активно 
використовувалися в інтересах суспільства і 
кожної людини.  

Тому так важливо зберігати архівні 
документи будь-якими способами. Одним з 
них є оцифровування документів шляхом 
сканування. Основні цілі оцифровування 
полягають у розширенні та спрощенні 
доступу до документів архівного фонду, забезпеченні збереження оригіналів шляхом 
поступового виведення їх з обігу використання, надання доступу до електронного фонду, 
а також у прискоренні процесу надання державних послуг. 

Одним з найважливіших питань у відновленні роботи держархіву області після 
переїзду стало відновлення роботи відділу фізичного збереження документів і 
інформаційно-пошукових систем (далі – відділ ІПС) і його основного напрямку, а саме 
оцифровування документів. Але все спеціальне обладнання  залишилось в окупованому 
Донецьку і требо було з нуля відтворювати роботу відділу ІПС і держархіву області в 
цілому. По-перше, отримати необхідне обладнання, а по-друге, забезпечити умови праці. 

У 2016 році у відділ ІПС був прийнятий перший архівіст І категорії. У той період 
держархів області поступово одержував ноутбуки, персональні комп’ютери і оргтехніку, 
тому основна робота відділу ІПС була направлена на їх налаштування: встановлення 
операційних систем та необхідного програмного забезпечення, підключення комп’ютерів 
до мережі Інтернет. Паралельно з цим проводилась активна робота на власному сайті 
держархіву області. Оновлювались новини, виставлялись анонси подій, висвітлювались 
результати роботи архіву та його колегіальних органів тощо. Здійснювалась робота з 
оновлення дизайну сайту. 

23 березня 2017 року держархів області отримав спеціальне обладнання для 
сканування архівних документів, забезпечення їх зберігання, у тому числі в електронному 

вигляді на сервері для подальшого 
використання та створення фонду 
користування. Обладнання було отримано в 
рамках програми «Українська ініціатива з 
підвищення впевненості» (UCBI) за 
фінансової підтримки Агентства США з 
міжнародного розвитку (USAID). 
     У зв’язку з відсутністю документів 
Національного архівного фонду, на які 
можна було б створити фонд користування 
держархіву області та з метою навчання 
роботи на новому обладнані, 28 березня 
2017 р. розпочато сканування документів 
архівного відділу Костянтинівської міської  
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ради фонду № 8 «Костянтинівська міська рада. Виконавчий комітет».  
Цей фонд у подальшому буде переданий на 

постійне зберігання в держархів області, тому це 
вже було не просто навчання, а відразу 
проводилась робота на майбутнє. У зв’язку з тим, 
що документи не знаходились на зберіганні в 
архівосховищі держархіву області, це викликало 
додаткові труднощі та затримки в роботі. 
Документи потрібно було взяти в архівному 
відділі, а це майже у другому кінці міста, 
перевезти, сканувати і повернути. Хоча всі ці 
труднощі  незначні порівняно з важливістю цієї 
роботи. 

Спочатку скануванням займався відділ 
забезпечення збереженості документів, обліку та 
довідкового апарату, а в серпні до відділу ІПС було прийнято ще одного архівіста І 
категорії, тому функції сканування перейшли до нього. До кінця року було відскановано 

270 справ за 1992-1997 роки цього фонду, що 
становить 58655 файлів. Це переважно такі справи як: 
протоколи сесій міської ради та матеріали до них; 
протоколи засідань комісії у справах неповнолітніх та 
матеріали до них; розпорядження голови виконкому 
міськради з основної діяльності; штатні розписи; 
річні статистичні звіти; матеріали комісії з 
відновлення прав реабілітованих та інші. 
     Продовжувалась робота над пілотним проєктом зі 
збору інформації з Інтернет-ресурсів «Хронограф 
подій в Донецькій області». З метою подальшої 
аналітики до хронографу подій в України та 
Донецькій області копіювались новини, фото і 
відеофайли. 

У кінці 2017 року було розпочато роботу над створенням фонду користування на 
документи, які надійшли на постійне зберігання до держархіву області. Також проводилось 
сканування малюнків і творів дітей, які надійшли до держархіву області. 

На початку вересня 2018 року через відсутність працівників робота відділу ІПС 
призупинилась. І лише у листопаді цього року, коли було прийнято архівіста І категорії, 
відділ ІПС знову відновив свою роботу. Продовжилось оцифровування та робота з обліку 
фонду користування.  

У грудні 2018 року було прийнято на посаду начальника відділу ІПС. Це дало поштовх 
для відновлення роботи над сайтом держархіву області: оновлено головну сторінку сайту, 
налаштовано зворотній зв’язок з користувачами сайту, для інформування суспільства про 
документи, які надійшли на зберігання до держархіву області, розміщено оцифровані описи 
фондів тощо. У повному обсязі відновилось діловодство у відділі ІПС. 

Відповідно до законодавства України і вимог окремих нормативних документів – 
Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» та 
Закону України «Про захист персональних даних», обов'язковому захисту інформації 
підлягає інформація, що є власністю держави, або інформація з обмеженим доступом, 
вимоги по захисту якої встановлені законом, в т.ч. персональні дані громадян. У 2019 році 
було розпочато створення комплексної системи захисту інформації (далі – КСЗI). 
Проведено обстеження середовищ функціонування інформаційно-телекомунікаційних 
систем та підготовлено акти за результатами обстеження, розроблено накази про 
розгортання КСЗI, проведено категоріювання приміщень та техніки, яка обробляє 
інформацію. Також була підготовлена службова записка на голову облдержадміністрації з 
розрахунком потрібних коштів для початку розгортання КСЗI та закупки програмного 
забезпечення i отримання сертифікату відповідності від держзспецв’язку. 

Кількість відсканованих справ і отриманих файлів з 2017 року по теперішній час 
відображає діаграма 1. 
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У зв’язку з тим, що держархів області власного приміщення не має, його доводиться 
орендувати. Брак місця та коштів не дозволяють створити потрібних умов для спеціального  
скануючого обладнання архівних документів. Так, спочатку відділ ІПС було розміщено з 
відділом забезпечення, а згодом з сектором документоведення. Обладнання розміщувалось 
в цьому же приміщенні (кабінеті). 

На теперішній час для виконання повних функцій відділу не вистачає спеціалістів з 
відновлення та реставрації документів, приміщення лабораторії та обладнання для 
реставрації. Функції часткової реставрації документів на сьогодні взяв на себе відділ 
забезпечення, планується відправити двох архівістів І категорії на курси підвищення 
кваліфікації з реставрування документів. 

Протягом п’яти років проведена велика робота з відновлення відділу ІПС, яка триває і 
нині. Багато питань стосовно умов для обладнання залишаються відкритими і в рамках 
доступних коштів поступово вирішуються. Планується перенести в окремі приміщення 
сканер та сервер, де створити потрібні, за нормами, умови для їх роботи. 

Зараз у відділі працює три особи: начальник відділу та два архівісти І категорії. 
Проводиться поточна робота зі створення фонду користування, ведення обліку фонду 
користування, збір інформації з Інтернет-джерел, наповнення бази даних для пошуку у 
фонді користування, ведення сайту держархіву, технічна підтримка обладнання, 
налагоджування комп’ютерів і програмного забезпечення тощо. Також продовжується 
робота зі створення КСЗІ та нового сайту держархіву за новими стандартами. 

 
 

Талалайкін Артем Анатолійович, 
архівіст І категорії відділу фізичного 
збереження документів та 
інформаційно-пошукових систем  

Діаграма1 — Кількість відсканованих справ і отриманих файлів. 
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ДІЛОВОДСТВО: 
ВІДНОВЛЕННЯ РОБОТИ, ТРУДНОЩІ ТА ЇХ ПОДОЛАННЯ 

 
Діловодство – це важлива сфера 

практичної діяльності, яка документально 
забезпечує функціонування кожного 
державного органу, підприємства, установи 
та організації незалежно від форми 
власності. Діловодство технічно забезпечує 
функцію управління, сприяє підготовці 
управлінських рішень, їх оперативному 
доведенню до виконавців, контролю за 
виконанням документів. Правильна 
організація діловодних процесів 
безпосередньо впливає на результат та 
ефективність діяльності установи. 

У нашому архіві організацію та ведення 
діловодства покладено на сектор документоведення. Ми є ланкою, що пов’язує роботу 
усіх структурних підрозділів; забезпечує отримання, опрацювання, використання, 
зберігання, відправлення документів, складання зведеної номенклатури справ держархіву 
області; здійснення контролю за своєчасним розглядом, строками проходження і 
виконання документів, впровадження державних стандартів, уніфікованих систем 
організаційно-розпорядчої документації та інших нормативів з питань діловодства. 

Відновлення роботи сектору документоведення відбулось у лютому 2015 року після 
приймання архівіста 1 категорії. У квітні архівіста 1 категорії переведено на посаду 
завідувача сектору документоведення. У грудні 2015 року посади в секторі 
документоведення заповнено, працювали завідувач сектору та архівіст 1 категорії.  

Перед новопризначеними працівниками, які не мали фахових знань, повстало 
важливе завдання – за короткий проміжок часу освоїти та зрозуміти новий вид діяльності і 
забезпечити правильне та чітке виконання посадових обов’язків. Просте, на перший 
погляд, поняття «діловодство» виявилось значним та важливим. А інколи і складним. 
Завдяки терпінню та професійності спеціалістів, що переїхали до м. Костянтинівки, їх 
методичній та практичній допомозі поступово нова справа стала зрозумілою та цікавою. 

Після переміщення відновлено діючу раніше електронну 
пошту держархіву області, здійснено підключення до 
електронної поштової системи облдержадміністрації. Через 
збої у поштовій системі області обмін інформацією з 
облдержадміністрацією, архівними установами області, 
територіальними підрозділами центральних органів 
виконавчої влади, підприємствами та  організаціями 
здійснювався найчастіше електронною поштою. 

Після переміщення на територію, підконтрольну органам 
державної влади України, держархів області став працювати 
в орендованих кімнатах будівлі Костянтинівської районної 
ради. У двох маленьких кімнатах на 5-му поверсі 
розмістилися керівництво, сектор документоведення, 
працівники декількох відділів. Бракувало меблів, оргтехніки, 
офісного паперу. Працівники сектору працювали на власних 
ноутбуках. 

З розумінням до складної ситуації, у якій опинився 
архів, керівництво Костянтинівської райдержадміністрації та 
районної ради поставились до проблеми роздруку 
документів держархіву. Друк та сканування підписаних 
документів майже до кінця 2015 року здійснювались у 
загальному відділі райдержадміністрації на другому поверсі 
будівлі. Опрацювання документів здійснювалось наступним 
чином: 
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 копіювання необхідних документів в електронному вигляді на флеш-накопичувач; 
 друкування документів у загальному відділі; 
 підписання документів у керівництва держархіву; 
 сканування підписаних документів у загальному відділі; 
 відправлення документів електронною поштою. 
І так по декілька разів на день – з другого поверху на п’ятий, з п’ятого на другий. 
Переміщення на підконтрольну територію потребувало відновлення, підписання та 

затвердження організаційно-правових документів, що є основою діяльності кожної 
установи. Це – положення, структура, штатний розпис, фінансові звіти тощо. Ці документи 
треба погоджувати та затверджувати в облдержадміністрації, структурним підрозділом якої 
є держархів області. Донецька облдержадміністрація після переміщення відновила роботу у 
м. Краматорську. У м. Краматорську розмістився і сектор економіки та фінансового 
забезпечення держархіву області. 

Передавання документів до облдержадміністрації здійснювалось працівниками 
сектору за допомогою автобусних перевізників. Інколи робота була дуже напруженою. 
Отримавши пакет з необхідною документацією, треба було встигнути підписати її у 
керівництва та відправити пакет знов до Краматорська. У Краматорську автобус зустрічали 
працівники сектору економіки та фінансового забезпечення і розносили документи за 
належністю. Працівники сектору звертались до водіїв автобусів з проханням надати власні 
телефонні номери для можливості відстеження переміщення документів та своєчасної 
доставки. Були випадки, коли водії телефонували у разі запізнення працівника, який мав 
отримати документи. Траплялись випадки, коли у разі терміновості, автобуси зупинялись за 
нашим проханням на пішохідних переходах, бо бачили – це працівник держархіву області 
поспішає з документами. 

     У зв’язку з недостатнім фінансуванням бракувало конвертів та 
поштових марок для відправлення вихідної кореспонденції. 
Відповіді заявникам відправлялись електронною поштою. Відповіді 
на листи установ та запити громадян накопичувались. Після 
отримання фінансування наприкінці 2015 року усі відповіді та інші 
документи відправлено Укрпоштою протягом грудня 2015 року – 
лютого 2016 року. 
     У період відновлення роботи держархіву області працівники 
сектору виконували невластиві функції: 

 вирішення організаційних питань щодо забезпечення та 
підготовки приміщення для проведення колегій, семінарів, 
навчань; 

 облік, зберігання та видавання офісного паперу, канцелярських 
та господарських товарів; 

 організація заправки картриджів. 
     Виконання додаткових видів робіт тривало до кінця 2018 року, 
до поновлення роботи адміністративно-господарського відділу та 
переміщення до м. Костянтинівки сектору економіки та 
фінансового забезпечення. 
     Архіважливою справою є правильна організація роботи з 
документами. Вона передбачає перш за все складання 
номенклатури справ. У 2015 році сектор документоведення 
здійснював облік та систематизацію документів на основі 
номенклатури справ держархіву області на 2014 рік. У грудні 

2015 року затверджено номенклатуру справ на 2016 рік. Відтоді налагоджено роботу із 
щорічного складання, перегляду та затвердження номенклатури справ держархіву області. 

Протягом 2015-2018 років у держархіві області впроваджено централізовану форму 
організації діловодства. Майже всі документи зберігались централізовано в секторі 
документоведення. Опрацювання документів у структурних підрозділах здійснювалось з 
копіями документів (паперові або сканкопії). Це додаткове навантаження, бо окрім 
опрацювання вхідної та вихідної кореспонденції, значна частина робочого часу працівників 
сектору приділялась здійсненню зовнішньої та внутрішньої комунікації. Розташування 
держархіву області в орендованих приміщеннях за різними адресами (пр. Ломоносова, 156  
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– будівля Костянтинівської районної ради та вул. 6 вересня, 10 – територіальний центр 
соціального обслуговування населення Костянтинівського району) потребувало постійного 
та своєчасного розгляду електронної пошти, сканування та відправки документів, 
передавання особливо важливих або термінових документів. 

І тільки у 2019 році у держархіві введено децентралізовану форму діловодства. Це в 
певній мірі полегшило роботу сектору. Постало питання організації та визначення 
відповідальних за діловодство у структурних підрозділах. Відповідальні особи мали 
розуміти, що тепер на них покладено обов’язки за ведення номенклатури справ відділу, 
зберігання документів, формування справ та складання описів на документи. 

Наступним важливим кроком у роботі сектору документоведення була розробка 
інструкції з діловодства, яку схвалено ЕПК та затверджено наказом держархіву області у 
2017 році. 

З вересня 2017 року в облдержадміністрації впроваджується система електронного 
документообігу «ДОК ПРОФ 3». На ноутбук завідувача сектору документоведення 
спеціалісти відділу інформаційно-комп’ютерного забезпечення облдержадміністрації 
встановили програму для роботи в цій системі. На початку роботи в СЕД «ДОК ПРОФ 3» 
обмін інформацією між структурними підрозділами, з облдержадміністрацією здійснювався 
за допомогою як системи, так і електронної пошти. Документи, надіслані через СЕД «ДОК 
ПРОФ 3», завідувач сектору документоведення приймав та реєстрував в базі Access. 

У 2018 році держархівом області придбано 22 ліцензії на робочі місця СЕД «ДОК 
ПРОФ 3», і в серпні працівники архіву пройшли навчання з питань роботи в системі. З того 
часу реєстрація документів здійснювалась виключно в СЕД «ДОК ПРОФ 3». 

Перехід на роботу в системі видався складним. Програма потребувала певного часу 
для налаштування та оновлення. Дуже часто система «зависала» або ж просто «вилітала». 
Проблемою виявилось підключення робочих місць працівників сектору документоведення 
до багатофункціонального пристрою для можливості друкування та сканування документів 
у системі. Інколи не витримувала не тільки техніка, але й самі працівники. Важко було 
відійти від звичного стилю роботи. А нове лякало і здавалося незручним та неефективним.  

Поступово роботу сектору документоведення в СЕД «ДОК ПРОФ 3» налагоджено. І 
хоча залишались ще незрозумілі моменти, та переваги були наявні. Автоматизована система 
забезпечує: 

 єдину реєстрацію вхідної/вихідної кореспонденції, внутрішніх документів архіву; 
 відстеження руху документів; 
 спрощений пошук документів; 
 контроль за виконанням документів. 
Але існують і певні труднощі. СЕД «ДОК ПРОФ 3» охоплює тільки 

облдержадміністрацію та її структурні підрозділи. Документи від інших установ, отримані 
електронною поштою, необхідно друкувати та завантажувати у систему. Документи в 
паперовому вигляді необхідно сканувати для завантаження у систему. Це призводить до 
збільшення часу для опрацювання документів. 

Наразі лишається невирішеним питання повного циклу проходження документа в 
держархіві області в СЕД «ДОК ПРОФ 3», починаючи від реєстрації і завершуючи 
формуванням справ. 

У серпні 2018 року держархів області 
переміщено до нового орендованого приміщення 
– будівлі ПАТ «Укртелеком». Сектор 
документоведення розташували в одному кабінеті 
з відділом фізичного збереження документів і 
інформаційно-пошукових систем. Розміщення 
працівників в одній будівлі зменшило 
навантаження в напрямку здійснення зовнішньої 
та внутрішньої комунікації. 

У вересні 2019 року сектору 
документоведення виділено окремий кабінет, що 
дозволило зручно розмістити всю документацію, 
оргтехніку, поліпшило умови праці працівників 
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та надало повноцінного відчуття відділу, на який покладено організацію та ведення 
діловодства. 

У 2019 році відновлюється новий для працівників сектору документоведення вид 
робіт – ведення архіву держархіву області. Відповідальним за цей напрямок призначено 
архівіста 1 категорії. В архівосховищі № 2 виділено частину приміщення та встановлено 3 
шафи з п’ятьма полицями. На кожній полиці можливо розмістити 6 коробок (у кожній  
коробці — приблизно 10 справ). Таким чином, наповнюваність архіву держархіву області 
складає близько 1000 справ. 

Одночасно в усіх структурних підрозділах призначено відповідальних за проведення 
науково-технічного упорядкування справ. З метою надання практичної та методичної 
допомоги відповідальним у січні 2019 року головним науковим співробітником 

запроваджено «Школу архівістів». Для 
відповідальних осіб проведено навчання 
з питань проведення експертизи 
цінності та науково-технічного 
опрацювання документів держархіву 
області. Розпочато роботу з формування 
справ за важливими напрямками роботи 
за 2015-2017 роки. Наприкінці 2019 року 
відповідальному за ведення архіву 
держархіву області структурними 
підрозділами надано на перевірку описи 
справ постійного зберігання та переліки 
справ документів, не внесених до НАФ, 
що підлягають знищенню. Після 
попередньої перевірки та консультацій 
головного наукового співробітника 
документи повернуто на доопрацювання 
та остаточне оформлення. 
 

З 2015 року і по теперішній час працівники сектору беруть участь у роботі дорадчих 
органів та комісій державного архіву Донецької області: 

 редакційна колегія збірника статей «Архівний літопис Донбасу» державного архіву 
Донецької області; 

 колегія державного архіву Донецької області; 
 тендерний комітет; 
 комісія з кадрових питань; 
 комісія із страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності; 
 комісія з питань роботи із службовою інформацією. 
Роботу з документами з грифом «Для службового користування» фактично розпочато 

в держархіві області у 2018 році. У 2019 році сектором документоведення розроблено 
інструкцію про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та 
інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, в державному 
архіві Донецької області. Завідувач сектору документоведення є секретарем комісії з питань 
роботи із службовою інформацією та забезпечує оформлення, ведення та зберігання 
документів комісії (протоколи, переліки відомостей, що становлять службову інформацію, 
тощо). 

Беручи до уваги особливості ведення діловодства стосовно документів, що містять 
службову інформацію, важливим завданням є вирішення питання усунення недоліків в 
організації роботи з документами з грифом «Для службового користування». 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 № 55 «Деякі 
питання документування управлінської діяльності» в 2019 році розроблено та затверджено 
нову інструкцію з діловодства в держархіві Донецької області. Наразі перед працівниками 
сектору документоведення стоїть важливе завдання – організація підвищення кваліфікації 
працівників з питань діловодства з метою встановлення загальних правил документування в 
державному архіві Донецької області. 
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Хочеться додати, що на теперішній час діловодство в країні знаходиться в 
перехідному, а точніше невизначеному стані. Усі навколо голосно кричать та намагаються 
впровадити електронний документообіг, минаючи важливі підготовчі етапи. На практиці 
відчуваємо лише збільшення навантаження у роботі з документами, бо наразі електронний 
документообіг – коли роздруковуєш документ, щоб підписати та знову відсканувати… 

 
 

Якубовська Лілія Віталіївна, 
завідувач сектору документоведення 
 

Переверзева Олена Григорівна, 
архівіст І категорії сектору 
документоведення 
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 ФІНАНСОВИЙ СТАН ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
СТАНОМ НА КВІТЕНЬ 2020 РОКУ 

 
У серпні 2019 року сектор економіки та 

фінансового забезпечення державного архіву 
розпочав роботу в новому складі, а саме: 
змінився завідувач сектору та призначено 
головного спеціаліста.  

З чим ми стикнулися? Автоматизована 
форма бухгалтерського обліку налагоджена з 
використанням комп'ютерної програми 
обліку бухгалтерської та фінансово-
господарської діяльності архіву «Ареал-
Облік» лише по обліку розрахунків із 
заробітної плати, і то по загальних питаннях. 
Головним спеціалістом зроблено багато 
зусиль для більш повного впровадження цього модулю програмного забезпечення з 
урахуванням норм чинного законодавства. 

З серпня по грудень працівниками сектору автоматизовані інші розділи 
бухгалтерського обліку: облік основних засобів і малоцінних необоротних матеріальних 
активів, облік матеріалів і МШП, облік взаєморозрахунків з організаціями, дебіторами, 
кредиторами, підзвітними особами, облік операцій по банку.  

Проте деякі модулі КП «Ареал-Облік» дотепер не доопрацьовані розробником, тому 
процес повної автоматизації бухгалтерського обліку в держархіві області ще триває.  

Щодо оцінки фінансового стану установи на цей час можна зробити висновок, що 
після переміщення у 2015 році з міста Донецьк до міста Костянтинівка  держархів області 
«розправив крильця». 

У серпні 2019 року держархів області орендував приміщення загальною площею 
364,66 м2, з них під архівосховища – 197,16м2.  У листопаді 2019 року додатково 
орендовано 103,2 м2  для організації роботи методкабінету та розміщення працівників 
архіву. Загальна орендована площа приміщень на сьогодні складає 467,86 м2. 

Відповідно до договору оренди наша установа сплачує орендну плату, відшкодовує 
витрати орендаря на послуги з утримання орендованого приміщення та комунальні послуги 
(теплопостачання, водопостачання та водовідведення, електроенергія,  послуги з 
поводження з побутовими відходами), крім того сплачуються послуги зв’язку та Інтернет.  

Відшкодування комунальних послуг здійснюється за рахунок коштів загального 
фонду державного бюджету, затверджених у кошторисі на рік. 

Орендна плата, відшкодування послуг з утримання,  послуги зв’язку та Інтернет 
сплачуються за рахунок коштів спеціального фонду, отриманих у вигляді субвенції з 
місцевого бюджету державному бюджету на фінансове забезпечення виконання окремих 
положень Закону України «Про військово-цивільні адміністрації» (із змінами) для 
створення належних умов праці для працівників облдержадміністрації, її структурних 
підрозділів, переміщених з міста Донецьк на підконтрольну українській владі територію. 

Протягом 2019 року держархів області був повністю забезпечений коштами для 
оплати вищенаведених  видатків, які за 2019 рік склали: орендна плата – 137,0 тис. грн, 
послуги з утримання – 16,9 тис. грн, комунальні послуги – 66,5 тис. грн, послуги зв’язку та 
Інтернет – 28,5 тис. грн. 

Після переміщення держархіву області все майно залишилося на непідконтрольній 
території. Знадобилося майже 5 років діяльності для забезпечення установи та працівників 
необхідним для роботи.  

Станом на серпень 2019 року держархів області вже має стабільну матеріально-
технічну базу. Службові кабінети просторі та придатні для роботи, в кожному встановлені 
нові офісні меблі, освітлювальні прилади. Робочі місця працівників оснащені сучасною 
комп’ютерною технікою та іншою оргтехнікою, до кожного комп’ютера підключений 
проводовий широкосмуговий доступ до мережі Інтернет «Оптичний Інтернет». 

Архів має спеціальне обладнання для сканування та електронного зберігання 
документів Національного архівного фонду України, отримане держархівом області у 2017 
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році за результатами обмеженої грантової угоди у негрошовій формі «Відновлення 
Державного архіву Донецької області», а саме: книжковий сканер, сервер для збереження 
даних, джерело безперебійного живлення, системний блок персонального комп’ютера з 
ліцензійним програмним забезпеченням, монітори, клавіатури, миші комп’ютерні, стіл 
письмовий, стілець. 

Всього на теперішній час в експлуатації перебуває 18 персональних комп’ютерів в 
зборі, 14 ноутбуків, 2 принтери, 6 багатофункціональних пристроїв, 12 джерел 
безперебійного живлення, роутери, свитчі, монітори, клавіатури, миші комп’ютерні, 
мережеві фільтри, картриджі запасні, зовнішні жорсткі диски для збереження інформації, 
засоби "Secure Token-337М" для кваліфікованих електронних підписів, повний асортимент 
офісних меблів, металеві шафи для збереження документації ДСК, облікових  та кадрових 
документів, калькулятори, настільні лампи, телефонні апарати, флеш-носії, холодильник, 
вогнегасники, обладнання для архівосховищ та виставково-освітньої діяльності тощо. 
Працівники установи забезпечені всім необхідним для виконання своїх повноважень.  

Забезпечення канцелярськими товарами та іншими витратними матеріалами, коштами 
для технічного обслуговування комп’ютерної та офісної техніки не на належному рівні, 
проте достатньому для ведення роботи. 

Влітку 2019 року, за результатами перевірки, що проводилася Управлінням 
Держспецзв’язку в Донецькій області, виникла необхідність у забезпеченні захисту 
конфіденційності, цілісності й доступності інформації з обмеженим доступом та державних 
інформаційних ресурсів. Кошторисом на 2019 рік по загальному фонду виконання цих 
заходів не передбачалося. Тому у серпні 2019 року до облдержадміністрації направлено 
звернення щодо виділення фінансування для вирішення проблемних питань щодо 
створення комплексної системи захисту інформації, проте за результатами розгляду дане 
питання позитивного вирішення одразу не знайшло. Наприкінці 2019 року Головним 
управлінням Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях здійснювалася 
перевірка стану обігу документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять 
службову інформацію у сфері оборони країни, за результатами якої також виникла потреба 
в захисті інформації. Тому у січні 2020 року держархів області направив повторне 
звернення щодо виділення фінансування та у березні 2020 року отримав кошти за рахунок 
субвенції з обласного бюджету державному бюджету для здійснення видатків по створенню 
комплексної системи захисту інформації в автоматизованих системах, призначених для 
обробки службової (ДСК) та конфіденційної (персональні дані) інформації. Протягом 2020 
року буде проведена процедура закупівлі послуг та створена комплексна система захисту 
інформації в держархіві області. 

Враховуючи вищенаведене, можна зробити висновок про достатній рівень матеріально
-технічного забезпечення для належного функціонування держархіву області до 2020 року.  
 
 

Саєнко Любов Валеріївна, 
завідувач сектору економіки та 
фінансового забезпечення – головний 
бухгалтер 
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ВІДНОВЛЕННЯ РОБОТИ ЮРИДИЧНОГО ВІДДІЛУ 
ПІСЛЯ ПЕРЕМІЩЕННЯ  

 
     Після переміщення робота головного спеціаліста – 
юрисконсульта була відновлена одразу. Штатна чисельність не 
змінилася.  
     Стратегічні напрями в роботі після переміщення: 
- здійснення перереєстрації держархіву області як юридичної 
особи в м. Краматорськ;  
- відновлення/ухвалення наказів з основної діяльності; 
- здійснення контролю за діяльністю архівних установ і служб 
діловодства, забезпечення додержання законодавства про 
Національний архівний фонд та архівні установи (пошук 
юридичних осіб – джерел комплектування НАФ, консультації 
архівних відділів у зв’язку з бойовими діями тощо); 
- роз’яснення законодавства щодо статусу, повноважень  та 
діяльності архівних установ військово-цивільних адміністрацій; 
- договірна робота – для забезпечення діяльності та 

функціонування держархіву області укладались договори: оренда приміщення, закупівля 
меблів, комп’ютерної техніки, офісного та канцелярського приладдя, обладнання 
архівосховищ тощо. Впровадження електронної системи закупівель. 

Основні завдання та функції порівняно з довоєнним періодом та за весь період роботи 
за 5 років набули змін. А саме: на головного спеціаліста-юрисконсульта було покладено 
виконання додаткових завдань та функцій: заповнення первинних бухгалтерських 
документів, проведення інвентаризації в держархіві області, проведення переговорів щодо 
пошуку приміщення для розташування держархіву області, складання тендерної 
документації закупівлі архівного обладнання (металеві стелажі, архівні коробки) тощо.  

У 2018 році юристом проведено експертизу цінності документів відділу, виявлено 
особливості формування справ. За 2015-2016 рр. в діловодстві юридичної служби відсутні 
документи постійного строку зберігання. 

За 2017 рік сформовано  справу «Витяги, виписки, сертифікати» з постійним строком 
зберігання: 

- витяг з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 
громадських формувань станом на 20.07.2016; 

- сертифікат № 6579 про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) 
щодо зупинення казначейського обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних 
коштів у непідконтрольних містах Донецької області, акти тероризму на території 
Донецької області. Період обставин – дата настання: 01 липня 2014 року, дата закінчення: 
01 січня 2015 року; 

- виписка з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 
громадських формувань щодо керівника держархіву області. 

 
ОСОБЛИВОСТІ В РОБОТІ 
У зв’язку з проведенням на території Донецької області Операції Об’єднаних Сил 

існує можливість втрати частини Національного архівного фонду України, документальних 
джерел, які мають історичне, наукове та практичне значення. Відновлення у повній мірі 
діяльності системи архівних установ області з метою формування, зберігання, обліку та 
використання документів, що мають історичну цінність, є актуальною проблемою на 
теперішній час.  

У Донецькій області на початок 2014 року розвиток архівної справи та формування 
Національного архівного фонду забезпечувала найбільша в Україні мережа архівних 
установ. Але усі фонди державного архіву Донецької області – інформаційне багатство 
регіону, його власний архів, документи поточного діловодства, залишились у м. Донецьку 
на окупованій території. 

Під впливом воєнного конфлікту робота держархіву області суттєво змінилася. 
Існуюча нормативна база з питань архівної справи не передбачає особливих умов 
організації роботи архівів в період проведення ООС (АТО) в області. 
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ПРОБЛЕМИ:  
1. Одне з актуальних питань – це статус та повноваження архівного відділу військово-

цивільної адміністрації Донецької області. 
Протягом останніх років розглядалось питання віднесення до джерел формування 

НАФ військово-цивільних адміністрацій (далі – ВЦА), які утворені як тимчасовий 
вимушений захід з елементами військової організації управління. Не викликає сумнівів 
історична значимість документів, що утворюються в діяльності ВЦА, та необхідність 
віднесення їх до НАФ. Разом з тим, обговорювалось питання правомочності 
функціонування архівних установ ВЦА та виконання ними делегованих повноважень із 
формування та збереження документів НАФ.  

Таким чином, необхідно на законодавчому рівні вирішити питання надання статусу 
архівним відділам військово-цивільних адміністрацій, чітко визначити їх повноваження, 
організацію роботи, підпорядкування та інші основні напрямки роботи, з метою збереження 
частини історії Донецької області. 

2. Одним з пріоритетів у роботі держархіву області та архівних установ Донецької 
області (архівні установи райдержадміністрацій, міських рад, військово-цивільних 
адміністрацій міст, трудові архіви) є надання якісних та комплексних інформаційних послуг 
у сфері архівної справи, складовою яких є виконання запитів громадян. 

У кожній установі, яка є юридичною особою, повинен функціонувати власний архів 
або архівний підрозділ. 

На жаль, через безвідповідальне ставлення керівників підприємств до забезпечення 
збереження документів з кадрових питань (особового складу) під час продажу 
(перепродажу), при зміні профілю їх діяльності або під час її припинення чи ліквідації не 
рідкістю є факти втрати цих документів або відсутність будь-якої інформації про місце їх 
знаходження. У таких випадках соціально-правові інтереси колишніх працівників таких 
підприємств залишаються незахищеними, і такі громадяни, на жаль, у разі необхідності не 
зможуть підтвердити свій трудовий стаж або розмір заробітної плати. 

Таким чином, забезпечення збереження документів з кадрових питань (особового 
складу) як на діючих підприємствах, установах і організаціях, так і в архівних установах 
має неабияке значення для захисту соціально-правових інтересів громадян, їх втрата є 
непоправною. 

Робота держархіву області спрямована на вжиття заходів щодо виконання доручень 
Уряду та поліпшення організації роботи із забезпечення гарантованого соціально-правового 
захисту громадян.  

З середини 2014 року загострилося питання отримання громадянами архівних довідок 
для їх соціально-правового захисту. 

Частина громадян не отримує гарантованого соціально-правового захисту: 
- від підприємств, установ, організацій (у тому числі держархіву області), які виїхали 

на територію, підконтрольну органам державної влади України, без своїх документів; 
- у разі отримання довідок щодо підтвердження стажу та заробітної плати на території 

так званого «ДНР» від підприємств, установ, організацій, архівних установ, які знаходяться 
на тимчасово окупованій території України, такі довідки не визнаються, згідно з діючим 
законодавством, відповідними державними органами України; 

- під час звернень до архівних установ області за довіреностями, виданими на 
тимчасово окупованій території України. 

Усі зазначені питання потребують унормування на законодавчому рівні. Виходячи з 
викладеного, є необхідність проведення громадського обговорення результатів щодо 
виявлених проблемних питань із залученням до обговорення відповідних кваліфікованих 
фахівців. 

Підсумовуючи викладене, основні завдання полягають у вдосконаленні нормативно-
правової бази з управління архівною справою, забезпечення громадян, суспільства та 
держави архівною інформацією, надання доступу громадян до архівних документів 
Національного архівного фонду даного періоду, отримання, використання і 
розповсюдження наявної в них інформації, з огляду на значущість даних документів для 
суспільства та держави. 

 

Кохановська Ольга Леонідівна, 
головний спеціаліст-юрисконсульт 
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ОСОБЛИВОСТІ УМОВ РОБОТИ 
АРХІВНОГО ВІДДІЛУ БАХМУТСЬКОЇ (АРТЕМІВСЬКОЇ) 

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ В ПЕРІОД 2014-2019 РОКІВ ТА ЙОГО ДОСЯГНЕННЯ 
ЗА ЦЕЙ ПЕРІОД 

 
Невеликий екскурс в історію архівного відділу Бахмутської райдержадміністрації. 
До створення в 2007 році районного трудового архіву архівний відділ 

райдержадміністрації розміщувався в приміщеннях, які займав ще з 1965 року 
Артемівський районний державний архів, який згодом було перетворено в архівний відділ  
райдержадміністрації,  і які знаходились у комунальній власності на той час Артемівської  
районної ради. Тому, коли було створено трудовий архів, спочатку як комунальне 
підприємство, засновником якого була районна рада, архівному відділу наполегливо 
запропоновано звільнити приміщення для розміщення трудового архіву, тим більше, що в 
2008 році закінчувався строк договору оренди приміщення.  

 Архівним відділом знайдені приміщення для оренди, які перебували у державній 
власності Фонду Державного майна України. Балансоутримувачем було державне 
підприємство «Донбасгеоінформ». В орендованому приміщенні зроблено ремонт, 
встановлено охоронно-пожежну сигналізацію, замінена електрична проводка, але не були 
передбачені кошти на відшкодування витрат на утримання цих приміщень. 
Балансоутримувач безпідставно збільшував суми відшкодування з кожним місяцем, тому 
кошти, які були передбачені кошторисом на оренду приміщень, швидко закінчились. 
Виникла заборгованість. Спроби домовитись з балансоутримувачем  нічим не закінчились. 
Архівний відділ був змушений знов  звільнити приміщення. Так, у 2012 році архів в 
черговий раз переміщено до будівлі Опитненської загальноосвітньої школи (селище 
Опитне), де архівний відділ знаходився до листопада 2019 року.  

Якщо проаналізувати період роботи архівного відділу  за 2014-2019 роки, то станом на 
01.01.2014 архівний відділ розташовувався на першому поверсі Опитненської ЗОШ, мав два 
архівосховища площею 96,5 м2 та одну робочу кімнату площею 16 м2. Загальна 
протяжність стелажного обладнання складала 210 пог. м, з яких 100 пог. м – з дерев’яними 
полицями. 

На кінець 2014 року в архівному відділі зберігалось 145 фондів на 10218 од. зб. 
На кінець 2019 року архівний відділ в черговий раз перемістився. Наразі він 

розташований на другому поверсі трьохповерхової адміністративної будівлі за адресою: м. 
Бахмут, вул. Незалежності, б.60. Документи НАФ зберігаються в двох архівосховищах 
площею 79,1 м2, також є дві робочі кімнати площею 57 м2. 

Загальна протяжність стелажного обладнання – 248 пог. м, з яких 100 пог. м – з 
дерев’яними полицями.  

На кінець 2019 року в архівному відділі зберігалось 147 фондів на 13576 од. зб. 
Штат відділу в 2014 році складався з трьох штатних одиниць: начальник відділу та два 

головні спеціалісти. Але фактично до червня 2018 року працювали два працівники – 
начальник відділу та головний спеціаліст (за винятком двох місяців 2015 року, коли з 
середини лютого до середини квітня працювали начальник відділу і два головні 
спеціалісти). 

У 2017 році керівництво райдержадміністрації вперше стало розглядати можливість 
надання архівному відділу статусу юридичної особи. Тому при оголошенні конкурсу на 
посаду головного спеціаліста до претендентів висунута вимога бухгалтерської освіти. Але 
бажаючих з відповідною освітою так і не знайшлось. У червні 2018 року на посаду 
головного спеціаліста прийнята Бокова Елеонора Михайлівна, економіст за фахом.  У 2019 
році вона пройшла стажування у відділі фінансово-господарського забезпечення 
райдержадміністрації, і після надання архівному відділу статусу юридичної особи з 
05.12.2019 призначена на посаду головного спеціаліста-бухгалтера архівного відділу. Таким 
чином, на кінець 2019 року в архівному відділі фактична чисельність складала три штатні 
одиниці – начальник відділу, головний спеціаліст та головний спеціаліст-бухгалтер. 

Однак слід зазначити, що перед тим, як надати архівному відділу статус юридичної 
особи, архівному відділу була надана четверта штатна одиниця, яка була вакантною на 
кінець 2019 року, і при оптимізації структури райдержадміністрації скорочена.  
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Які ж особливості умов роботи архівного відділу в період 2014-2019 років і які 
досягнення архівного відділу за цей період? 

По-перше, це робота в умовах проведення антитерористичної операції (АТО) 
збройних сил України, особливо активної її фази 2014-2015 років, внаслідок якої 
змінювались межі і територія Артемівського району. Це призвело до  змін в списках 
установ – джерел комплектування архівного відділу. 

У період активної фази проведення АТО в 2014-2015 роках архівний відділ не 
припиняв свою роботу. Коли звуки обстрілів були дуже близькими та страшними, існувала 
реальна загроза життю людей – працювали  неповний робочий день.  

У лютому 2015 року, під час Дебальцівської операції, залпи пострілів з кожним днем 
були все інтенсивніші і гучніші. А так як архівний  відділ розташований в селищі Опитне, 
яке знаходиться на виїзді з міста та в безпосередній близькості з окупованим містом 
Горлівка, і всі шість великих вікон саме розташовані зі сторони Горлівки, виникало 
занепокоєння долею архівних документів. Тому, разом з керівництвом 
райдержадміністрації, прийнято рішення перемістити документи заради їхньої безпеки до 
підвалу школи. За допомогою пожежників Державної служби з надзвичайних ситуацій  12 
лютого до підвалу переміщені стелажі і частина коробів з документами. А 13 лютого за 
допомогою учнів школи та вчителів праці і фізкультури була переміщена до підвалу друга 
частина коробів з документами. 

І вже 14 лютого 2015 року,  на другий день після остаточного переміщення архівних 
документів у підвал, бойовиками з окупованої території (ДНР) був здійснений обстріл 
селища Опитне. Снаряди потрапили в амбулаторію і гуртожиток професійно-технічного 
училища № 147, ще один упав у 10 метрах від будівлі школи, в якій знаходився архівний 
відділ. Обстріл був здійснений з реактивних систем залпового вогню «Град». Постраждалих 
не було. Будівля школи зазнала незначних ушкоджень – ударною  хвилею повибивало 
шибки вікон з боку вибуху. Приміщення архівного відділу не постраждали під час обстрілу.   

     Документи залишались в 
підвальному приміщенні протягом 
трьох років, що створювало 
незручності працівникам відділу 
при роботі з ними, а також існувала 
ймовірність зараження документів 
цвіллю через підвищену вологість в 
підвальних приміщеннях. Тому, як 
тільки становище на лінії 
розмежування стало більш 
спокійним та стабільним, 
документи були повернуті  до 
архівосховищ силами працівників 
відділу та їх рідних. 
     Які ж саме зміни відбулись у 
адміністративно-територіальному 
устрої Бахмутського району за цей 
період? 
     З метою упорядкування 
адміністративних зв’язків між 

окремими населеними пунктами Донецької області, які були розірвані внаслідок 
проведення антитерористичної операції, створення умов для ефективного здійснення 
повноважень органами місцевого самоврядування адміністративно-територіальних 
одиниць, що знаходяться поза межами зони проведення антитерористичної операції, та 
забезпечення життєдіяльності у таких населених пунктах змінено межі Бахмутського 
району. Територія Бахмутського району значно  збільшилась за рахунок приєднання 
територій, які раніше були в підпорядкуванні Дебальцівської та Горлівської міських рад. 
Більш детально зміни в межах Бахмутського району можна відслідкувати в хронографі 
подій. 

Але внаслідок  проведення антитерористичної операції територія району не тільки 
збільшувалась. У 2015 році Комунівська та Новогригорівська сільські ради, які були  

Будівля Опитненської амбулаторії після обстрілу. 
14 лютого 2015 року. 
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джерелами комплектування архівного відділу, опинились на непідконтрольній українській 
владі території. Зв'язок з ними був втрачений, і подальша доля документів цих сільських 
рад архівному відділу не відома. 

 Також  збільшення району відбулось за рахунок того, що в  2016 році міста Соледар 
і  Часів Яр Бахмутської міської ради були віднесені до категорії міст районного значення та 
включені до складу Бахмутського району.  

По-друге, на цей період припав процес декомунізації, результатом якого стало 
перейменування частини населених пунктів і відповідних установ. Через це також 
відбувались зміни в списку установ – джерел комплектування архівного відділу. 
Насамперед, це перейменування в 2016 році міста Артемівськ в місто Бахмут і 
Артемівського району – в Бахмутський (більш детально перейменування населених пунктів 
також відображено в хронографі подій). 

По-третє, з 2016 року стали активно створюватись об’єднані територіальні громади, 
що в свою чергу також призвело до змін в списках установ – джерел комплектування 
архівного відділу. 

У Бахмутському районі в рамках децентралізації створені три ОТГ: Соледарська 
міська ОТГ, Сіверська міська ОТГ і Званівська сільська ОТГ, у яких пройшли перші місцеві 
вибори відповідно 18.12.2016,  30.04.2017   і   29.10.2017. 

Без виборів, на підставі рішення Бахмутської міської ради від 26.06.2019 № 6/131-2614 
«Про добровільне приєднання до територіальної громади міста Бахмут Донецької області», 
створено четверту Бахмутську міську ОТГ. 

На черзі  створення Часовоярської та Світлодарської міських ОТГ. Створення всіх 
ОТГ відбувається згідно з Перспективним планом формування територій громад Донецької 
області. Винятком є Званівська ОТГ, села якої повинні  були увійти до складу Сіверської 
міської ОТГ. Але мешканці сіл Званівка та Верхньокам’янське вирішили, що вони можуть 
створити свою громаду, незалежну від Сіверської міської ради, і їм вдалося довести свою 
спроможність у всіх інстанціях.  

Усі сільські ради, які увійшли до Соледарської міської ОТГ  і до Сіверської міської 
ОТГ, передали свої документи НАФ до архівного відділу райдержадміністрації по момент 
виборів в ОТГ. Також по момент ліквідації передали свої документи чотири з п’яти 
сільських рад, які увійшли до Бахмутської міської ОТГ. Документи п’ятої – Покровської 
сільської ради – планується прийняти після схвалення/погодження описів на ЕПК 
держархіву області. Винятком знов стала Званівська сільська ОТГ, де процес упорядкування 
документів не завершено.  

Процес упорядкування документів у всіх сільських радах значно прискорився після 
проведення у квітні 2018 року архівним відділом спільно з державним архівом Донецької 
області   семінару «Організація діловодства та зберігання архівних документів в об’єднаних 
територіальних громадах», в якому взяли участь представники 18 сільських рад. Званівська 
сільська ОТГ запрошення на семінар проігнорувала. 

Проведення державним архівом Донецької області розширеного ЕПК на базі архівних 
відділів Бахмутської міської ради та Бахмутської райдержадміністрації, як і проведення 
семінару, позитивно вплинуло на процес упорядкування документів в сільських радах, 
представники яких були запрошені на засідання ЕПК.  

Після створення Часовоярської та Світлодарської міських ОТГ, яке очікується вже 
восени, після місцевих виборів, процес створення ОТГ в Бахмутському районі остаточно 
завершиться. 

Для порівняння: у 2014 році на території Артемівського району існувало 26 місцевих 
рад: 1 міська рада, 1 селищна рада та 24 сільські ради і відповідна кількість місцевих 
виборчих комісій. У 2018 році – 16 місцевих рад: 3 міські ради, 2 селищні ради та 11 
сільських рад і відповідна кількість місцевих виборчих комісій. У 2019 році ще п’ять 
сільських рад увійшли до Бахмутської міської ОТГ, але зміни до списку №1 будуть внесені  
після упорядкування і передачі документів НАФ до архівного відділу райдержадміністрації. 

У зв’язку з тим, що після створення ОТГ архівний відділ почав приймати документи 
ліквідованих сільських рад, гостро встала проблема наявності вільних стелажів та архівних 
коробок. Архівний відділ надавав пропозиції до Програми економічного і соціального 
розвитку Бахмутського району, і вперше заходи архівного відділу були включені до 
Програми на 2017 рік. За рахунок коштів, виділених з районного бюджету на реалізацію  
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заходів Програми, архівний відділ значно зміцнив свою матеріально-технічну базу та 
покращив стан пожежної безпеки.  

Також значно покращилось комп’ютерне забезпечення архівного відділу. Якщо у 
2014 році у відділі було два комп’ютери, 2002 та 2007 року придбання та два 
багатофункціональні пристрої (принтер, сканер, копір), то на кінець 2019 року архівний 
відділ має вже три сучасні комп’ютери (2017 р.), два ноутбуки та три багатофункціональні 
пристрої. Відділ підключений до мережі Internet та має свою електронну пошту. 

Та найбільш значущим досягненням архівного відділу стало підписання договору 
оренди приміщень з власником приміщень – Фондом Державного майна України та 
договору на відшкодування витрат на утримання майна з балансоутримувачем приміщень – 
Управлінням Національної поліції в Донецькій області. Договір оренди майна діє до кінця 
2022 року. Ці приміщення знаходяться в центрі міста Бахмут в безпосередній близькості до 
всіх основних установ: Бахмутської міської ради, Бахмутської райдержадміністрації, 
Бахмутського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Донецької області та ін. 
Загальна площа приміщень найбільша за всі попередні площі, які займав архівний відділ 
раніше, тому є можливість збільшення площі архівосховищ.  

Таблиця 1 — Виконання Програми економічного і соціального розвитку Бахмутського району. 
 

І, звісно, значне досягнення – надання архівному відділу статусу юридичної особи 
публічного права з 05.12.2019. Хоча надання статусу має свої плюси та мінуси. Позитивний 
момент – це те, що статус приведено до норм законодавства і те, що архівний відділ тепер 
має свою гербову печатку, і тепер не потрібно йти до райдержадміністрації для того, щоб 
засвідчити той чи інший документ. А негативним є те, що архівною роботою займаються 
знов тільки два працівники – начальник  відділу і головний спеціаліст, причому у 
начальника тепер з’явилось багато адміністративної роботи, якої не було раніше і яка 
віднімає багато робочого часу. Штатної чисельності з трьох працівників недостатньо для 
виконання всіх покладених на архівний відділ завдань, але працівники архівного відділу 
завжди намагаються своєчасно виконувати всі завдання обласного архіву, оперативно 
відповідати на запити як фізичних, так і юридичних осіб, надавати консультації та 
методичну допомогу організаціям, установам, підприємствам – і тим, що є джерелами 
комплектування архівного відділу, і тим, що просто знаходяться в зоні комплектування 
архівного відділу, і в діяльності яких не створюються документи НАФ.  

№ з/п 

Назва заходу Програми  

Сума на реалізацію заходу 
Програми, тис. грн 

2017 р. 2018 р. 2019 р. 

1. Придбання металевих стелажів 15,0 20,0 - 

2. Придбання архівних коробок  5,0 10,0 20,0 

3. Придбання вогнегасників ВВК-2 
2,0 

- - 

4. Перезарядження вогнегасників ОП-5 - - 

5. Встановлення пожежної сигналізації  - 26,0 - 

6. Обслуговування пожежної сигналізації    - 5,4 

 Разом 22,0 56,0 25,4 

№ з/п 
Основні показники 

2014 
рік 

2015 
рік 

2016 
рік 

2017 
рік 

2018 
рік 

2019 
рік 

1. Штатна чисельність відділу 3 3 3 3 3 4 

2. Фактична чисельність відділу 2 2 2 2 3 3 

3. Площа архівосховищ 96,5 96,5 96,5 96,5 96,5 79,1 

4. Площа робочих кімнат 16 16 16 16 16 57 

5. Протяжність стелажного облад-
нання 

210 210 210 258 258 258 

6. Кількість установ в списку №1 61 61 61 61 38 38 
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Таблиця 2 — Основні показники роботи Архівного відділу Бахмутської 
райдержадміністрації за період 2014-2019 років. 
 
 

Вершиніна Світлана Леонідівна, 
начальник архівного відділу 
Бахмутської райдержадміністрації 

7. Кількість установ спис-
ку№2 

3 3 2 2 6 6 

8. Кількість фондів в архіві 145 145 145 146 148 147 

9. Кількість од. зб. в архіві 10218 10971 11779 12735 13793 13576 

10. Приймання на постійне збе-
рігання, од.зб. 

942 753 808 956 1258 492 

11. Передача до держархіву об-
ласті, од. зб. 

- - - - 200 707 

12. Схвалення описів справ 
пост. зберігання 

10/33
55 

12/61
6 

16/94
9 

10/45
60 

14/20
51 

8/115
7 

13. Те саме з кадрових питань 10/15
8 

12/82 13/24
7 

10/23
9 

11/47
4 

6/103 

14. Те саме особового похо-
дження 

- - - - 2 / 62 - 

15. Загальна кількість викона-
них запитів 

70 67 146 165 157 110 

16. у тому числі: – тематичних 15 18 21 59 61 42 

17.                       – соціально-
правового характеру 

55 49 125 106 96 68 

18. Кількість громадян, 
прийнятих на особистому 
прийомі 

51 48 111 106 96 68 
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В ОЧІКУВАННІ МИРУ. 
ВЕЛИКОНОВОСІЛКІВСЬКИЙ РАЙОН У 2014-2019 РОКАХ 

ОЧИМА АРХІВІСТІВ 
 
НАПЕРЕДОДНІ ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ 
Події, які відбувалися  на Майдані у Києві в листопаді 2013 року, викликали, 

насамперед, занепокоєння та тривогу за майбутнє держави – адже виникла загроза 
руйнування органів влади.  

А тим часом і у Великоновосілківському районі почалися незвичні події.  
Коли на прийом до голови районної державної адміністрації записалася та прийшла 

велика група людей, працівники архіву зрозуміли, що в житті району відбуваються події, 
які виходять за рамки звичайного життя. Прийом відбувався в актовій залі. Громадяни 
вимагали від голови РДА піти з посади за власним бажанням, оскільки він, на їхню думку, 
неякісно виконує покладені на нього обов’язки. Іноді критика, яку вони висловлювали, 
виходила за межі етичного поводження та була просто ганебною. Згодом відносно окремих 
осіб були відкриті кримінальні справи за хуліганські вчинки та ганебну поведінку. 

Оскільки поведінка людей, які прибули на прийом, часом була дуже агресивною, в 
залі, коридорі та біля вхідних дверей чергували працівники поліції.  

 

МІТИНГИ 
У ЦЕЙ час в районі відбулося кілька мітингів. Перший з них – на підтримку 

проведення референдуму за приєднання Донбасу до Росії – відбувся біля 
райдержадміністрації. На ньому були присутні представники різних верств населення, в т. 
ч. і молодь; всі були налаштовані мирно.  

Згодом на центральній площі району за участі всіх верств населення був проведений 
мітинг за мир, за об’єднання людей, за вирішення всіх питань мирним шляхом.   

Ще один мітинг відбувся на початку першої хвилі мобілізації перед військкоматом. 
Він більше нагадував діалог між воєнкомом і жінками-матерями, які хотіли одержати 
відповіді на питання щодо призову на строкову службу молоді, які їх хвилювали. 

 

ЗАГАЛЬНА СИТУАЦІЯ В РАЙОНІ 
Окупації та бойових дій у районі від початку конфлікту і дотепер не відбувалося. У 

районі дислокуються військові частини, з місцевими жителями стосунки загалом 
доброзичливі. Військові, зокрема, неодноразово надавали матеріальну допомогу 
Великоновосілківському центру соціально-психологічної реабілітації дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування. Вони не раз були присутніми на дитячих святах, 
дарували дітям солодощі та продукти. А учні Великоновосілківської гімназії разом з 
військовими висадили молоді дерева – як символ мирного життя.  

До свят для військових і жителів району працівники культури – як місцеві, так і 
прибулі – організовують концерти. Так, у Великій Новосілці двічі – у 2017 та 2018 рр. – 
виступали військовий духовий оркестр 21-ої окремої бригади Національної гвардії України, 
Академічний ансамбль пісні і танцю Національної гвардії України (2018 р.), художній 
колектив Київського прикордонного навчального закладу, квінтет викладачів Запорізького 
музичного училища «Містерія», самодіяльні артисти освітніх і культурних закладів с. 
Бугаївка Ізюмського району Харківської області (це їхній четвертий десант у зону АТО, де 
служать земляки)  та інші. 

Під час урочистих заходів, присвячених Дню захисника Вітчизни, проводяться 
виставки зразків озброєння та виставки техніки Національної гвардії України, а працівники 
закладів культури району, самодіяльні артисти готують концерні програми. 

 

СИТУАЦІЯ ПІД ЧАС ВИБОРІВ 
2014-го року двічі відбувалося захоплення райвідділу поліції, обидва рази – 

представниками батальйону «Донбас» під егідою Семена Семенченка. В результаті 
захоплень ніхто не постраждав. 

Особливо тривожними видалися події під час виборів у Верховну Раду. Боротьба між 
двома кандидатами – Сажком С. М. (на той час мер міста Курахове) та Маньком В.М. 
(фермер з Дніпропетровщини, що служив у ДУК «Правий сектор» і батальйоні «Дніпро 1»), 
вилилася у справжнє протистояння. Приміщення, у якому проводилися вибори, 
охоронялося озброєними людьми. Неодноразово ситуація з виборчого процесу, з підрахунк 
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голосів могла перейти в озброєний конфлікт. Приміщення планували захопити 
представники «Правого сектора», часто було чути гучні перемовини між сторонами 
конфлікту, перестрілки. На площі, навпроти приміщення, було влаштовано «мінімайдан», 
де розводили багаття, палили шини. 

Невідомі особи перефарбували пам’ятник Леніну на центральній площі у синьо-жовті 
кольори, такі ж дії були вчинені з бюстом  Дзержинського, який встановлений біля 
райвідділу поліції. Згодом працівники комунальної служби обидва пам’ятники 
демонтували. 

 

ВПЛИВ ПОДІЙ НА РОБОТУ АРХІВУ 
Зазначені події безпосереднього негативного впливу на роботу архівного відділу не  

мали, він працював у звичайному режимі. Приміщення архіву не захоплювалося, людських 
втрат архів не зазнав. Але в той же час працівники архіву виконували на громадських 
засадах додаткові, непритаманні для них завдання з прийому, опрацювання та оформлення 
перепусток у зону АТО.   

Ці перепустки надавали дозвіл громадянам як з підконтрольної, так і з 
непідконтрольної Україні  території на перетин лінії розмежування та переміщення в районі 
проведення АТО. Причини, через які люди хотіли одержати перепустки, були різними: 
жителі підконтрольної Україні території – відвідати рідних, одержати медичну допомогу в 
обласному центрі, відвідати власне житло (якщо воно у них там було); жителі 
непідконтрольної території –  вирішити питання призначення пенсій та пенсійних виплат.   

Людей було дуже багато, вони займали чергу з ночі. Працювали архівісти напружено, 
оскільки на всю Донецьку область було лише два пункти з видачі цих перепусток, один з 
яких – у Великоновосілківському районі. Архівні працівники були залучені до цієї роботи 
саме як фахівці, які вміють працювати з документами.  

Разом з тим, слід зазначити, що внаслідок окупації частини Донецької та Луганської 
областей ускладнилося (а часом і унеможливилося) виконання запитів про підтвердження 
дат народження, одруження, смерті, родинних стосунків,  запитів для складання родоводу 
тощо – тих із них, які не були оцифровані і залишилися в архівних сховищах на 
непідконтрольній території.  

У той тривожний час керівництво райдержадміністрації вжило заходів для поліпшення 
умов праці працівників архівного відділу та покращення умов зберігання архівних 
документів. Для розміщення архівного відділу було надано дві кімнати загальною площею  
86,6 кв. м, на вікнах встановлені металеві ґрати, зроблено косметичний ремонт приміщень, 
придбано необхідне обладнання та забезпечено сучасною оргтехнікою.  

У січні 2019 р. Програмою розвитку ПРООН в Україні безоплатно встановлені для 
подальшого використання та експлуатації пожежна та охоронна сигналізації, наявність яких 
є обов’язковою вимогою чинного законодавства, а також запорукою надійного і якісного 
зберігання документів. До цього охоронної та пожежної сигналізації архів не мав.    

Архівом приведено у відповідність облікові документи, складено акти та описи справ 
на документи, які зберігались в неналежному стані або описи було втрачено. 

Завдяки організації та проведенню виїзного семінару-навчання з секретарями 
селищної, сільських рад 29.08.2018 на базі Старомайорської сільської ради архівним 
відділом райдержадміністрації, значно покращилася робота з селищною, сільськими радами 
з питань експертизи цінності та упорядкування документів. 

Станом на 01.01.2020 документи селищної, сільських рад описано по 2017 рік. 
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ВІДДАЛИ НАЙДОРОЖЧЕ – ЖИТТЯ 
Під час проведення АТО загинули два жителі Великоновосілківського району: 
Діхтяр Іван Іванович, 1963 р. н., ветеран МВС, пішов у військо за власним бажанням. 

Загинув 13.02.2015 у селі Золоте-4 Попасненського району Луганської області під час 
виконання обов’язків  військової служби. 

Демуренко Дмитро Сергійович, 1994 р. н., молодший сержант, заступник командира 
бойової машини – навідник-оператор 9-ї роти 93-ї окремої механізованої бригади. Загинув 6 
серпня 2016 р. біля селища Кримське Новоайдарського району Луганської області, 
підірвавшись на міні.  

На честь загиблих у Великій Новосілці, в межах меморіального комплексу воїнам-
визволителям, встановлені меморіальні дошки. 

 

НАШІ ПУБЛІКАЦІЇ  
Протягом останніх п’яти років у районній газеті «Сільський край» були опубліковані 

матеріали, підготовлені працівниками архівного відділу, ось деякі з них: «Трудівники 
Перемоги» (нариси про учасників Другої світової війни); цикл публікацій «Від війни до 
миру» – про відбудову сіл району у повоєнні роки; «До Дня Соборності», «27-й рік 
Незалежності: як це було», до Дня партизанської слави, Дня Перемоги, річниці виведення 
військ з Афганістану, про Голодомор.  

 

НАШІ ЗАХОДИ 
До 95-ї річниці створення архівної системи області 19 вересня 2017  року проведено 

зустріч-екскурсію «Історія маленької Батьківщини починається з мене», учасниками якої  в 
архівному відділі стали вихователі та вихованці Центру соціально-психологічної 
реабілітації; організовано виставки архівних документів та фотодокументів; розроблено і 
видано буклет до ювілейної дати.  

Проведено соціальне опитування громадян на тему «Архіви Донеччини. Що я знаю 
про них?», результати якого були розміщені на сайті райдержадміністрації; підготовлена та 
проведена акція «Подаруй архівам документ». 

З метою патріотичного виховання молоді, формування національної свідомості, поваги 
до культури та історичного минулого Донеччини та України, серед учнів 11-х класів 
проведено уроки у межах регіонального проєкту «Донбас – це Україна». Теми уроків 
проєкту: «Культурні заклади як джерело інформації про історію світу та України», «Видатні 
постаті Донеччини», «Дім, де живе історія» та «Історія заселення території сучасної 
Донецької області». Сподіваємося, ці заходи розширили уявлення підлітків про історію 
України і рідного краю, про людей, чий внесок був значущим у їх розбудові, пробудили 
інтерес до малої Батьківщини. 

З огляду на те, що минуло вже понад п’ять років від подій 2014-2015 років, подій, які 
відбувалися і тривають на Сході нині, люди неохоче йдуть на контакт  і не мають 
особливого бажання висловлювати свої думки. Адже військовий конфлікт торкнувся майже 
кожної родини. Тому єдине бажання, яке об’єднує людей – якнайшвидше завершення цього 
конфлікту і повернення до мирного життя. 

 
 

Афенка Яна Сергіївна, 
начальник архівного відділу 
Великоновосілківської райдержадміністрації 
 

Лєвєнтова Людмила Федірівна, 
головний спеціаліст архівного відділу 
Великоновосілківської райдержадміністрації 
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ГІРКА ПАМ'ЯТЬ ВІЙНИ ОЧИМА СПЕЦІАЛІСТА АРХІВНОГО ВІДДІЛУ 
ВОЛНОВАСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ 

 
 

 
Україна моя у вогні, 
у земному раю стріляють… 
Розлетілись, мовчать солов’ї –  
темні ворони в небі кружляють. 
Україна кайдани рве, кращі хлопці 
стають до зброї. 
Лютим звірем душа реве,  
не бояться вогню герої.  
Україна моя у вогні… 
 

Анастасія Дмитрук  
 

Для України 2014 рік був багатий на історичні події, які вплинули не лише на долю 
нашої держави, а й на міжнародні відносини. За 2014 рік політична Україна змінилася до 
невпізнання. Події 18-22 лютого 2014 року торкнулись і вплинули на життя чи не кожного 
українця. Ці 5 драматичних днів мали вплив на подальший перебіг політичних процесів.  
Невдовзі по анексії Криму, у квітні  почалися  тривожні події на Сході. Тоді у Донецьку та 
Луганську після захоплення адміністративних будівель було проголошено створення так  
званих «народних республік». У середині квітня в. о. Президента України Олександр 
Турчинов підписав Указ про початок антитерористичної операції, котра триває й досі, та  
має назву операція об’єднаних сил. Шість років тому, в лютому 2014 року, розпочалася 
російсько-українська війна. Російська Федерація, порушуючи норми та принципи 
міжнародного права, двосторонні та багатосторонні угоди, анексувала Автономну 
Республіку Крим і Севастополь, окупувала окремі райони Донецької та Луганської 
областей. В Україні почалися бойові дії, наслідок яких гинуть люди. Майже 1,5 мільйона 
мешканців Сходу України вимушено покинули домівки... 

Для когось – це межа між миром і війною, для когось – між азійською і європейською 
цивілізацією, для когось – між неволею і незалежністю. Тисячі українців, залишивши свої 
домівки, відправилися на Схід захищати рідну землю. Найсвятішими для кожного з нас є 
слова: Україна, Батьківщина, адже це не тільки наша держава, а й рідна домівка, і те місце, 
де ти народився і виріс, де минули найкращі роки твого життя. З глибоким сумом та болем в 
очах згадуємо події, які ми пережили за цей час…  

Місто Волноваха Донецької області – важливий населений пункт на шляху від 
Донецька до Маріуполя. Волноваха не була окупована, але війна від міста дуже близько – 
до контрольного пункту в’їзду-виїзду «Новотроїцьке» – 18 кілометрів, окупованого 
Докучаєвська – трохи більше 30. Про близькість до лінії розмежування свідчить велика 
кількість військових, які довгий час розміщувалися серед міста біля домівок людей,  
відповідно військова техніка, людина зі зброєю  стали звичної картиною, якщо до цього 
можна звикнути... Така ж ситуація була і в інших населених пунктах району. 

Навесні 2014 року приміщення районної ради, в якому знаходиться 
райдержадміністрація, декілька разів «захоплювали» невідомі, але прапор над будівлею 
завжди висів український... Будівля, в якій знаходиться архівний відділ 
райдержадміністрації, не пошкоджена, її не захоплювали. Щодня ми йшли на роботу і не 
знали, що на нас чекає. Почалися  обстріли поблизу міста. Вмить Волноваський  район  
опинився на першій лінії оборони, з прифронтовими селами та селищами, з КПВВ 
«Новотроїцьке», оборонними спорудами, блокпостами… Східна межа району опинилася  
поблизу лінії бойових дій. Частина сіл та селищ потерпали від обстрілів. Щодня через наші  
голови летіли снаряди «Градів» та здригалася земля від вибухів поблизу. 

Вдивляючись в шрами, які залишились в історії України за час війни, яка ще триває, 
розумієш, що герої живуть серед нас. Герої ходять тими самими стежками, якими ходимо 
ми, вони – звичайні люди і, в той же час, особливі. Особливі своїм ставленням до долі 
народу, широкими інтересами, твердістю характеру, вірою в правду.  
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     Назавжди залишиться в нашій пам’яті 
трагедія під Волновахою 22 травня 
2014 року. Блокпост Волинської 51-ї 
бригади прийняв бій. Загинуло 18 бійців. 
Хтось із наших бійців загинув відразу, 
хтось боровся за життя, але не вижив від 
отриманих ран. Багато поранених, дехто 
й досі лікується. На місці загибелі біля 
смт Благодатне встановлено Пам'ятний 
хрест та меморіальну дошку. Саме тоді, 
22 травня 2014 року, ми відчули, що 
війна прийшла в кожну українську 
родину.  
     Свій останній нерівний бій прийняли 
військовослужбовці з Волинської, 
Рівненської, Хмельницької, Львівської, 

Івано-Франківської та Вінницької областей. Наймолодшому із загиблих на той час 
виповнилося лише 23 роки. 

Це був «чорний четвер» для Збройних Сил України, для волинян, для усього 
українського народу. 

Волинь ця трагедія сколихнула найбільше, адже десятеро із тих, кого хто прийняв бій, 
уродженці міст та районів області: 

Майор ПОЛІНКЕВИЧ Леонід Олександрович, 1984 р. н., уродженець смт Колки 
Маневицького р-ну. 

Солдат ЗАРАДЮК Володимир Володимирович, 1991 р. н., житель м. Луцька. 
Мол. Сержант ЙОВЗИК Дмитро Васильович, 1983 р. н., житель м. Луцька. 
Солдат МАХНОВЕЦЬ Віталій 

Іванович, 1981 р. н., житель м. Луцька. 
Солдат ПРОКОПЧУК Володимир 

Іванович, 1991 р. н., житель м. Луцька. 
Солдат БОНДАРУК Микола 

Петрович, 1991 р. н., житель с. Заріччя 
Володимир-Волинського району. 

Солдат ЛІЩУК Віталій 
Леонідович, 1986 р. н., житель с. Зоря 
Володимир-Волинського району. 

Старший сержант АРТЕМУК 
Олександр Іванович, 1977 р. н., житель 
м. Ковеля. 

Солдат ГРИЦЮК Михайло 
Михайлович, 1984 р.н., житель 
с. Милятин Іваничівського району 

Солдат ПОПОВ Павло 
Володимирович, 1991 р. н., житель 
м. Нововолинська. 

Втрати у бою під Волновахою 
стали найбільшими від початку АТО та 
найбільшими за історію української армії 
того часу.  Пролита кров захисників 
назавжди поєднала волновасців з 
волинянами. 25 лютого 2015 року між 
м. Волноваха і м. Луцьк (обласний центр 
Волинської області) було підписано 
меморандум про співпрацю. 

На жаль, ці втрати були не останні  
у  Волноваському  районі... 
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13 січня 2015 року терористи із систем 
залпового вогню «Град» обстріляли блокпост 
українських правоохоронців під Волновахою. 
Один снаряд влучив у рейсовий автобус із 
мирними жителями. Жертвами стали 13 людей: 
десятеро загинули на місці, троє померли в 
лікарні. Серед загиблих – 14-річна дівчинка. Ще 
15 людей із пораненнями були  
госпіталізовані… 

І попри те, що вже ми звикли і практично 
перестали реагувати на обстріли, які 
відбувалися у відносній близькості, такі 
обставини негативно впливали на фізичний та 
психологічний стан. 

Втім працівники архівного відділу, як і всі 
співробітники архівів в зоні АТО, ходили  на 
роботу, працюючи за скороченим графіком 
тільки під час обстрілів, і власними силами 
охороняли будівлі архівів та дбали  про  
збереженість документів в архівосховищах.  

05 березня 2015 року Указом Президента 
України №123/2015 «Про утворення військово-
цивільних адміністрацій» утворена Волноваська 
районна військово-цивільна адміністрація 
(ВЦА) Донецької області. Відповідно змінилися 
й функції  органів влади. Державні службовці 
виконували нові завдання, займалися навіть 
розвантаженням та видачею гуманітарної 
допомоги переселенцям, брали участь у 
прийманні  документів на видачу перепусток 
для перетину лінії розмежування через КПВВ 
тощо. Усі працівники райдержадміністрації 
брали активну участь у заходах національно-
патріотичного спрямування, мітингах, зборах, 
зустрічах делегацій, концертних програмах  для 
військовослужбовців. Робочий день починався зі збору інформації про пошкодження та 
суспільно-політичну ситуацію в населених пунктах району, бо  йшли постійні обстріли. 

Внаслідок бойових дій змінився адміністративно-територіальний устрій 
Волноваського району. Відповідно до постанови Верховної Ради України від 11 грудня 
2014 року № 32-VІІІ «Про зміни в адміністративно-територіальному устрої Донецької 
області, зміну і встановлення меж міста Маріуполь, Волноваського, Новоазовського та 
Тельманівського районів Донецької області» до Волноваського району було приєднано 
Лебединську, Павлопільську та Широкинську сільські ради Новоазовського району, а також 
Андріївську селищну, Гранітненську, Мирненську, Новоселівську, Старогнатівську та 
Чермалицьку сільські  ради Тельманівського району. 

Після приєднання навколишніх неокупованих сіл до міста, Волноваський район став 
найбільшим в Україні. Відповідно розширилася зона здійснення управління архівною 
справою і діловодством на території району. А для архівного відділу розширилося коло  
завдань. 

На зберіганні в архівному відділі Волноваської райдержадміністрації знаходиться 121 
фонд управлінської документації, 1 фонд особового походження, 2 фонди колекцій 
фотодокументів. Архів зберігає документи районної ради та райдержадміністрації, міської, 
сільських та селищних рад району та їх виконавчих комітетів, відділів і управлінь 
райдержадміністрації, підприємств, установ і організацій району, колишніх колгоспів. 
Документи містять інформацію про соціально-економічний, політичний і культурний стан 
району. 

Штатна чисельність працівників архівного відділу складає 3 одиниці: начальник  



Інформаційний бюлетень 

134 

 відділу, провідний спеціаліст, спеціаліст — усі державні службовці. Але у зв`язку з  
кадровими  змінами, довгий час, з 2015 імайже до 2017 року, відділ був неукомплектовано  
повністю. З кінця 2017 до середини 2018 року знову відбулися кадрові зміни, фактично 
працював один нещодавно прийнятий провідний спеціаліст, що впливало на роботу  
відділу. Слід зазначити, що прийняті працівники не мали  досвіду роботи в архівній  
установі, потребували методичної допомоги. 

У зоні комплектування архівного відділу Волноваської райдержадміністрації станом 
на 01.01.2019 знаходиться 98 
установ, організацій, підприємств, 
станом на 01.01.2018 — 98, в 
порівнянні: станом на 01.01.2017 
налічувалося 96 установ; станом на 
01.01.2016  — 86; станом на 
01.01.2015 — 86. 

У зв’язку з розмежуванням 
території Донецької області на 
«окуповану» та «підконтрольну 
Україні» за 2015-2017 роки установи зони комплектування архівного відділу Волноваської 
райдержадміністрації періодично знаходились у зоні активних бойових дій. Виникали 
труднощі з збереженістю документів НАФ – архіви Андріївської, Любівської сільських рад, 
Оленівської селищної ради залишилися на території, непідконтрольній Україні. Тільки 
голові та секретарю Оленівської селищної ради вдалося вивезти до архівного відділу 
частину документів за 2008-2012 роки в  неупорядкованому стані. 

     Також, за ініціативою державного архіву Донецької області, документи  
Широкинської сільської ради вивезені із зони бойових дій. З 
початком АТО Широкинська сільська рада деякий час 
знаходилася в зоні бойових дій, декілька разів переходила 
під контроль бойовиків так званої ДНР. У результаті 
запеклих боїв будівлі в селі виявились частково або 
повністю зруйнованими, а більшість мешканців покинули 
село. Згодом у червні 2015 року спостерігачі місії ОБСЄ на 
Донбасі констатували, що в Широкиному населення 
відсутнє. У лютому 2016 року бойовики залишили 
Широкине, українські війська поступово займали їхні 
позиції з огляду на тотальну замінованість населеного 
пункту. Будинок сільської ради суттєво постраждав: розбиті 
стіни, вибиті шибки, двері, пошкоджений дах. Документи 
були розкидані на столах, на підлозі в кабінетах, коридорі. У 
квітні 2017 року заступник керівника апарату 
облдержадміністрації Костюніна Юлія  Олександрівна разом 
з головним співробітником державного архіву Донецької 

області  Буценко Надією Дмитрівною вивезли з військовими ЗСУ документи Широкинської 
сільської ради. 

Завдяки своєчасним діям державного архіву Донецької області врятовано велику  
частку документів Широкиного, які могли були 
втрачені  назавжди. Документи надійшли в 
неупорядкованому стані, насипом, у 63-х мішках. 
Слід зазначити, що документи знаходилися в 
жахливому стані. Іноді разом з документами в 
мішках ми знаходили сторонні предмети: шматки 
цеглин, штукатурки, арматури… Вони були 
уражені цвіллю, вологі та, перш за все, 
потребували санітарно-гігієнічного оброблення. 
Кілька місяців ми сушили їх, перекладаючи 
кожен аркуш документів серветками та 
туалетним папером, які змінювали майже щодня. 
Паралельно проходило знепилення документів. 
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Ми шукали засоби боротьби з цвіллю та пліснявою, робили все, щоб зберегти документи. 
Протягом 2017-2019 років архівом проведено науково-технічне опрацювання документів, 
складено описи. За результатами експертизи цінності документів  Широкинської сільської 
ради виявлено, що документи вивезені частково, не в повному обсязі, не за всі роки. Але це 
була маленька перемога сумісних зусиль. 

Паралельно з архівною роботою, йшла робота щодо поліпшення матеріально 
технічного стану архіву. Ще однією значною подією для архіву стала заміна вікон та  
опалення влітку 2017 року. Для подальшого поліпшення умов праці та розв`язання 

найактуальніших проблем розвитку архівної справи в районі, 
відділом розроблялись регіональні Програми забезпечення 
збереження документів Національного архівного фонду в 
районі. За період існування архівного відділу Програми 
затверджувалися двічі: у 2018 та 2019 роках. Виконання заходів 
Програм допомогло вирішити питання гарантованого 
збереження документів, зміцнити матеріально-технічну базу 
архіву: придбано металеві стелажі, меблі, оргтехніку, 
встановлено системи кондиціювання повітря в архівосховищах, 
кабінетах архіву, систему пожежної сигналізації, придбані 
вогнегасники, принтери, картонаж. 
     Влітку 2018 року знову відбулися кадрові зміни, штат 
відділу було укомплектовано. І хоча прийняті працівники не  
мали досвіду роботи в архівній установі, потребували  
методичної допомоги, згодом робота виконувалася  в повному  

обсязі. Протягом 2019 року архівним відділом проведено 14 засідань ЕК, на яких 
розглянуто і схвалено 140 робіт: 

номенклатури справ сільських, селищних рад, районної ради, райдержадміністрації, 
відділів та управлінь райдержадміністрації, окружної виборчої комісії з виборів Президента 
України та окружної виборчої комісії з виборів народних депутатів України (всього 42 
номенклатури);  

інструкції з діловодства установ зони комплектування архіву; 
описи справ з кадрових питань (особового складу), акти про вилучення для знищення 

документів, не внесених до НАФ, юридичних осіб, у діяльності яких не створюються 
документи НАФ (всього 6 юридичних осіб);  

описи справ постійного зберігання, з кадрових питань (особового складу), акти про 
вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ; 

документи виборчих комісій за 2015 рік та документи Оленівської селищної ради 
(прийняті до архівного відділу у неописаному  та неупорядкованому стані), документи 
ліквідованих юридичних осіб, документи ОВК № 60 з виборів Президента України за 
2019 рік, документи Волноваської міської ради, документи Волноваського районного суду, 
Волноваської об’єднаної державної податкової інспекції, управління статистики у 
Волноваському районі. 

Також проведена робота з перероблення описів справ Привільненської сільської ради 
та відділу Держземагентства у Волноваському районі. Усі роботи схвалені та погоджені на 
засіданнях ЕПК державного архіву Донецької області. 

24 жовтня 2019 року проведено виїзне засідання ЕПК державного архіву, на якому 
затверджені документи 11 установ на 3220 справ (документи Волноваської 
райдержадміністрації, управління економіки, управління розвитку сільської місцевості, 
впровадження реформ та агропромислового комплексу, Новоолексіївської, Вільненської, 
Рибинської, Дмитрівської, Чермалицької, Калинівської, а також Широкинської сільських 
рад, Великоанадольського лісотехнічного коледжу).  

Впродовж 2019 року архівним відділом райдержадміністрації було прийнято на 
державне зберігання 438 справ, упорядковано 356 одиниць управлінської діяльності 
(Оленівської селищної ради та Широкинської сільської ради). Працівниками архівного 
відділу райдержадміністрації надається практична та методична допомога в організації 
роботи з архівної справи та діловодства: так, у 2019 році було надано 150 консультацій.   
Безумовно, нам ще є над чим працювати. У складних умовах сьогодення всі ми робимо 
спільну справу, зберігаємо для майбутніх поколінь національне  надбання – Національний  



Інформаційний бюлетень 

136 

архівний фонд. Переконана, що працівники архівів, усвідомлюючи велику суспільну зна-
чимість своєї праці, і надалі з високою відповідальністю зберігатимуть пам'ять минулих та 
нинішнього поколінь. 

Боровік Віта Олександрівна, 
провідний спеціаліст архівного відділу 
Волноваської райдержадміністрації 
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ОБОВ’ЯЗОК – ЗБЕРЕГТИ ІСТОРИЧНЕ СЬОГОДЕННЯ 
 

Заслухані у відголоси минулого, задивлені у міраж 
майбутнього, ми часто пропускаємо повз увагу 
найцінніше: музику сьогоднішнього дня 

Ірина Вільде 
 
Кожна епоха становлення та розвитку адміністративно-територіальної одиниці як 

окремої цеглинки держави має своє історичне коріння та ознаки. 
     2014-2019 роки – період неочікуваних подій, насамперед для 
жителів Донецької та Луганської областей, що дістали назви 
«Антитерористична операція» (АТО), «Операція об’єднаних 
сил» (ООС). Це роки важких психологічних випробувань для 
внутрішньо переміщених осіб із зони бойових дій, впливу на 
свідомість людей, особливо похилого віку, через вжиття заходів з 
декомунізації, що знайшли своє втілення в перейменуванні 
населених пунктів та їх вулиць і провулків, демонтажі пам’ятників. 
Роки проголошення курсу децентралізації влади: створення нових 
структур в системі місцевого самоврядування – об’єднаних 
територіальних громад (ОТГ), реформування та оптимізації органів 
виконавчої влади. 
     Архівний відділ Добропільської райдержадміністрації з 2013 року 
є самостійним структурним підрозділом райдержадміністрації зі 
статусом юридичної особи публічного права, до складу якого 
входить 3 штатні одиниці – начальник, головний спеціаліст та 
провідний спеціаліст/бухгалтер. 
     До лютого 2014 року архівний відділ, в межах компетенції та 

повноважень, реалізовував державну політику у сфері архівної справи та діловодства на 
території району в руслі мирного життя. 

Але події часу поступово та невпинно вносили коригування в життя людей та 
суспільства, розділили життя кожного жителя на «До» та «Після». «До» – це мирне життя, 
улюблені справи, віра у краще майбутнє. «Після» – незнайомі та тривожні, зовсім не мирні 
події та новини. Працівники відділу, як і всі пересічні громадяни нашої країни, уважно 
слідкували за подіями, що відбувалися з 2013 року в столиці, були ними приголомшені та 
стривожені. 

З 25 січня 2014 року жителі міст та селищ Добропілля та Добропільського району 
виходили на мітинги з метою підтримки стабілізації політичної ситуації в країні. 

Але події часу поступово та невпинно вносили коригування в життя людей та 
суспільства, розділили життя кожного жителя на «До» та «Після». «До» – це мирне життя, 
улюблені справи, віра у краще майбутнє. «Після» – незнайомі та тривожні, зовсім не мирні 
події та новини. Працівники відділу, як і всі пересічні громадяни нашої країни, уважно 
слідкували за подіями, що відбувалися з 2013 року в столиці, були ними приголомшені та 
стривожені. 

З 25 січня 2014 року жителі міст та селищ Добропілля та Добропільського району 
виходили на мітинги з метою підтримки стабілізації політичної ситуації в країні.  

18 лютого 2014 року, під час історичних подій на 
Майдані, загинув наш земляк Володимир Наумов, Герой 
Небесної Сотні. 

Вже з 9 квітня через території сільських та 
селищних населених пунктів району, місто Добропілля 
регулярно їхала військова техніка, в тому числі і танки 
та БТР, дислокувалися військові та встановлювалися 
блокпости. На одному з них, при в’їзді в с. Золотий 
Колодязь, наприкінці травня 2014 року, терористи 
підступно вбили військових 93-ї окремої мобілізованої 
бригади Андрія Абросімова, Юрія Сітяєва та поранили 
Андрія Дерила, який згодом помер у госпіталі.  
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     На вшанування загиблих бійців місцевий волонтер 
Стрепоченко Микола Борисович став засновником та 
автором гранітного меморіалу, який відкрито 23 травня 
2016 року, у День Героїв, який щороку відзначають на 
честь українських вояків – борців за волю України в різні 
часи. 
 
 
 

3 червня терористами зі станції Мерцалово 
з БМ-21 «Град» та БТР-80 здійснено обстріл 
овочесховища ТОВ «Перспектива» та сусіднього 
приватного підприємства. В результаті обстрілу 
– 1 загиблий, поранені жінка та чоловік. 

20 червня обстріляно блокпост з військовими в селі Октябрське (Шахове). Результат 
– зруйновані електромережі. 

Ці події 2014 року стали історією періоду ведення воєнниих дій на Добропільщині. 
Архівний відділ, під час проведення антитерористичної операції на території області, 

працював у напружених умовах. Після обстрілу ТОВ «Перспектива», працівники деякий час 
побоювалися виходити на роботу, були прояви знервованості та постійної тривоги, коли 
вдень та вночі вулицями рухалися численні колони різноманітної військової техніки, досить 
низько пролітали гвинтокрили, доносилися гучні постріли. Навіть сьогодні, коли 
продовжуються воєнні дії вже під назвою ООС, а в районі стало спокійніше, ніхто не знає, 
чого чекати завтра. Проте людина до всього звикає та загартовується. Сьогодні мало 
звертаємо уваги на те, що у 2014 році було жахливим. Це не є нормальним явищем, але така 
правда життя. 

Архівний відділ орендує робочу кімнату та архівосховища в будівлі, що                         
є комунальною власністю Добропільської районної ради. Архівосховище, в якому 
зберігаються документи Національного архівного фонду, невелике, має площу 18 м2, 
протяжність стелажного обладнання 103 пог. м, відповідає нормативним вимогам, стан 
охоронної та пожежної безпеки задовільний. Станом на 01.01.2015 в архівосховищі 
налічувалося 57 фондів на 6588 од. зб. управлінської документації та 1 фонд особового 
походження на 48 од. зб., ступінь заповнення  – більше 90 %. Протягом 2014-2019 років 
будівля не захоплювалася незаконними воєнними формуваннями Російської Федерації. 

На виконання доручення керівника держархіву області архів з 2014 року моніторив 
питання фактів пошкодження та відновлення зруйнованих об’єктів в результаті збройного 
конфлікту в Донецькій області. Щоп’ятниці з полегшенням в душі надавалася інформація 
про відсутність пошкоджень, руйнувань будівель та приміщень архівних відділів 
райдержадміністрації та районної ради.  

З липня місяця 2014 року архівісти відслідковували в Інтернет-ресурсах інформацію 
про події, що сталися на території району та населених пунктах, тісно співпрацювали з 
органами місцевого самоврядування, структурними підрозділами райдержадміністрації.  

Враховуючи складну ситуацію на території області, за дорученням та розподілом 
державного архіву Донецької області керівництвом райдержадміністрації позитивно 
вирішено питання приймання виборчої документації з місцевих виборів 2015 року від 
Добропільської (Білицької, Білозерської, Новодонецької), Новогродівської міських 
виборчих комісій, поза розподілом – Димитрівської міської виборчої комісії. У зв’язку з 
цим архівний відділ отримав додаткове приміщення для зберігання виборчої документації 
тимчасового строку зберігання. 

З урахуванням змін у роботі держархіву області, після його переміщення до міста 
Костянтинівка, відповідно до наказу директора держархіву області від 09 лютого 2015 року 
№ 6 «Про склад експертно-перевірної комісії держархіву області», за згодою начальник 
архівного відділу райдержадміністрації Барлет Любов Василівна призначена членом 
експертно-перевірної комісії (далі – ЕПК) держархіву області. З метою спрощення 
процедури надходження та розгляду робіт, архівний відділ (відповідно до розподілу) 
виконував функцію територіального відділення ЕПК держархіву області. Приймалися 
роботи на розгляд ЕПК держархіву області від архівних відділів Добропільської,  
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Новогродівської, Селидівської міських рад, архівних відділів Добропільської та 
Олександрівської райдержадміністрацій. Ця робота велася рік, робилася добра справа. Але 
на це витрачалося багато робочого часу працівників відділу, що не змогло не відбитися на 
результатах роботи архівного відділу. 

Щорічно приймалася районна Програма розвитку архівної справи, однак заходи, 
передбачені нею, залишалися фінансово незахищеними. 

На виконання контрольних завдань про результати виконання заходів Регіональної 
та місцевої програм забезпечення збереженості документів НАФ в Донецькій області, 
відповідно до пояснювальної записки до звіту архівного відділу райдержадміністрації за 
2014 рік, відділом проводилася робота (доопрацювання передмов, уточнення заголовків 
справ, довідкового апарату, висновків, оформлення) з перероблення 16 описів управлінської 
документації 7 сільських та 1 селищної рад на 2065 од. зб. 

     Архівний відділ очолюю з лютого 2016 року. Під 
час зміни керівництва архіву приймання-передавання 
справ проведено відповідно до розпорядження голови 
райдержадміністрації, шляхом здійснення 
перерахунку справ в архівосховищі та звіряння їх з 
описами. При перевірці справ по фондах одразу було 
звернуто увагу на те, що назви на справах не 
відповідали назвам справ у описах.Упорядкування 
архівних документів установ, організацій та 
структурних підрозділів райдержадміністрації за 
«практикою», яка складалася у районі до 2016 року, 

здійснював спеціаліст 1 категорії архівного відділу. На жаль, така «практика» принесла 
негативні наслідки. При прийманні на державне зберігання документів того періоду від всіх 
установ, структурних підрозділів райдержадміністрації, до актів приймання-передавання 
справ наразі доводиться додатково складати акти про виявлені недоліки у справах та 
особливості їх формування. 

Це сьогодні ми розуміємо, що, напевно за браком часу, «перероблення» описів справ 
сільських та селищної рад звелося до оформлення нових примірників описів, із 
доповненням справами, що були в попередніх описах, дописаними від руки з літерним 
номерами. В експертному висновку значиться: «Заголовки справ розкривають склад і зміст 
документів». Насправді це не відповідає дійсності. Така картина чекає архівний відділ і по 
Новоторецькій сільській раді, та по решті установ, по яких були раніше перероблені описи.  

З 2018 року доводиться займатися переробленням описів, вже «перероблених» у 
2014 році, зокрема, по Никанорівській сільській раді та її виконавчому комітету. 
Позитивним при проведенні повторної експертизи цінності документів є лише те, що 
документи систематизовано за хронологією та виправлено нумерацію аркушів, де це було 
порушено. Негативним – саме втручання у справи. Нарощування корінців аркушів, коли 
текст документу розташований біля лінії прошивання справи, та згинання їх до формату 
справи не надає естетичного вигляду, а навпаки погіршує його, та в подальшому матиме 
негативні наслідки для самого фізичного стану документів. Не маючи спеціального 
обладнання та вже провівши цей комплекс роботи по одній раді, бажаного результату не 
отримали. Доцільніше описувати виявлені недоліки в справах та особливості їх формування 
без фізичного втручання в останні. Витрачено багато часу, який можна було приділити 
виконанню планової роботи. 

Станом на 01.01.2014 кількість джерел формування НАФ, які передають і не 
передають до архівного відділу управлінську документацію становила, 35/2 одиниць.               
У 2017 році Список № 1 юридичних осіб – джерел формування НАФ, які передають 
документи до архівного відділу, зменшено до 30. Це відбулося під час створення об’єднаної 
територіальної громади (ОТГ) Шахівської сільської ради та ліквідації Никанорівської, 
Новоторецької сільських рад, Добропільського міськрайонного управління юстиції, відділу 
земельних ресурсів у Добропільському районі, виведених зі списку управління економіки та 
відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства 
райдержадміністрації, що не мали статусу юридичних осіб. 

З 2016 року постійно надаємо методичну та практичну допомогу джерелам 
формування НАФ та юридичним особам, у діяльності яких не утворюються документи 
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НАФ, в питаннях дотримання вимог діловодства та архівної справи – ретельно 
контролюємо відбір та склад документів, їх правильне формування у справи, без додаткової 
перевірки архівним відділом райдержадміністрації жодна справа суб’єктами не 
упорядковується. 

Так, це кропітка робота, «забирає» багато часу, але це того варте – у справи 
формуються документи, що матимуть цінність для майбутніх поколінь. 

Велику підтримку в цьому питанні мали від колишнього голови райдержадміністрації 
Кірносова Дмитра Олександровича, який сам ніколи не підписував неналежно виконаний 
документ та вимагав цього від інших. З того часу стан діловодства на території району 
значно покращився. Керівники установ стали більше звертати увагу на архівну справу на 
місцях, в об’єднаних територіальних громадах (Шахівська та Криворізька сільські ради) 
введені посади архіваріусів, у сільських та селищній радах – діловоди, що займаються 
архівною справою. 

У лютому 2016 року голова ЕПК держархіву області Широбокова Людмила Іванівна 
проводила з керівниками архівних установ області кущову нараду, на якій націлила 
присутніх на історичну значимість сьогодення, а саме – здійснення відбору документів, що 
пов’язані з проведенням антитерористичної операції на Донбасі, питаннями 
життєзабезпечення внутрішньо переміщених осіб, об’єднанням територіальних громад, 
декомунізацією. З того часу вищезазначені питання стали для нас пріоритетними.  

При проведенні експертизи цінності документів, що відклалися в управлінській 
діяльності за період з 2014 року, архівний відділ націлив всі джерела формування НАФ на 
ретельний відбір документів, що пов’язані з проведенням антитерористичної операції, 
Організації Об’єднаних сил, питаннями внутрішньо переміщених осіб, виконанням законів 
України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) 
тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки»; «Про 
добровільне об’єднання територіальних громад», децентралізацією, питаннями, що 
стосуються політичних репресій, голодоморів, Чорнобильської катастрофи, вшанування 
воїнів-афганців, Героя Небесної Сотні, нашого земляка Володимира Наумова, тощо. 

Завжди існує проблема оптимуму: зменшення кількості документів, що підлягають 
постійному (довічному) зберіганню при умові забезпечення суспільних потреб максимумом 
необхідної інформації. Тому головне завдання архівних установ не лише зберегти 
документи, що надійдуть на державне зберігання, а і брати постійну участь у попередній їх 
експертизі – разом з установами, організаціями та підприємствами здійснювати 
цілеспрямований відбір найбільш цінного, «відсіювати» те, що не матиме в майбутньому 
культурного та історичного значення. 

Хочеться поділитися власним досвідом роботи з документами, на які практично не 
звертають увагу – це листування. Під час проведення експертизи цінності справ 
«Листування Добропільської райдержадміністрації з установами вищого рівня» відібрано на 
постійне зберігання за 2014-2015 роки  копії 158 документів, що надійшли від Донецької 
облдержадміністрації під час проведення АТО. Це: розпорядження, протоколи нарад та 
доручення голови обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної 
адміністрації, протоколи нарад ОДА щодо вирішення питань із забезпечення 
першочергових потреб осіб, внутрішньо переміщених із зони ведення АТО, та організації 
роботи із забезпечення відновлення діяльності міст та районів, протокол наради з 
військовими комісарами Донецької області, протокол розширеного засідання Штабу з 
організації відновлення об’єктів соціальної і транспортної інфраструктури, житлового 
фонду та систем життєзабезпечення населених пунктів Донецької області, протокол виїзної 
наради керівництва облдержадміністрації до м. Красноармійськ з обговорення проблемних 
питань господарської діяльності, що потребують розв’язання на територіях, наближених до 
зони розмежування, протокол наради щодо проведення спільних заходів з реалізації 
додаткових тимчасових режимних обмежень в контрольованих прикордонних районах, 
розпорядження голови обласної ради про «…организацию работы Донецкого обласного 
совета в условиях проведения АТО». 

В окремі справи виділили листування з ОДА, обласними установами, організаціями та 
підприємствами, органами прокуратури, суду, юстиції, Національної поліції, СБУ, 
військовими частинами, правоохоронними органами з основних (профільних) та правових 
питань, куди вміщено найбільш цінні документи. 
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Наголошую, що розпорядження голови облдержадміністрації за 2015 році, які 
відібрані на постійне зберігання, є копіями, але стосуються важливих питань: створення 
штабу з організації відновлення об’єктів соціальної і транспортної інфраструктури, 
житлового фонду та систем життєзабезпечення населених пунктів Донецької області, 
висловлення співчуття громадянам, які 13 січня 2015 року втратили близьких під час 
артилерійського обстрілу блокпосту в районі міста Волноваха, оголошення дня жалоби у 
зв’язку з трагічною подією, що сталася 24 січня 2015 року у місті Маріуполі, внаслідок 
масованого обстрілу житлових районів міста, забезпечення заходів підготовки та мобілізації 
людських і транспортних ресурсів на території Донецької області, про Регіональну 
програму інтеграції, соціальної адаптації та захисту внутрішньо переміщених осіб на 2015-
2016 роки, про додаткові заходи щодо забезпечення проведення часткової мобілізації у 2015 
році в Донецькій області, про створення Ради оборони Донецької області, про додаткові 
заходи щодо забезпечення будівництва інженерних споруд з метою зміцнення 
обороноздатності держави тощо. 

Таким чином, в документах знайшли відображення питання щодо суспільно-
політичної ситуації в Донецькій області, про підготовку Збройних сил України в області, 
про готовність пограничних загонів, утворення штабу оперативного реагування, організації 
надання медичної допомоги в закладах охорони здоров’я області пораненим та 
постраждалим внаслідок бойових дій на території АТО, взаємодії з військовими 
комісаріатами, поновлення водопостачання, розмінування земельних ділянок полів та збору 
врожаю на лінії зіткнення, які знайшли відображення в протоколах апаратних нарад, 
кущових нарад, зустрічей, дорученнях губернатора області та його заступників. 

До справ «Листування з Донецькою облдержадміністрацією, обласними установами, 
організаціями та підприємствами, органами прокуратури, суду, юстиції, Національної 
поліції, СБУ, військовими частинами, правоохоронними органами з основних (профільних) 
та правових питань» відібрано документи, що пов’язані з проведенням антитерористичної 
операції в Донецькій та Луганській областях. Більша частина документів теж виконана на 
чернетках, є копіями, проте на вхідних документах є  реєстраційні номери, резолюції, 
підписи. Документи містять вимоги Добропільської міжрайонної прокуратури про можливі 
факти прийняття рішень районної ради про реєстрацію громадських формувань з охорони 
громадського порядку, а також інших формувань у формі загонів (груп) самооборони та 
відповіді районної ради з цього питання; про прийняті рішення щодо виділення коштів на 
відновлення інфраструктури, що постраждала під час проведення АТО; копії листів 
Добропільського об’єднаного міського військового комісаріату до районної ради щодо 
вирішення питання покращення матеріально-технічного забезпечення приміщення в рамках 
підтримання бойової і мобілізаційної готовності Збройних Сил України та інших військових 
формувань, поставки транспортних засобів НЕУ до штату військового комісаріату за 
мобілізаційним завданням; скановані копії протоколів оперативних нарад, що проводилися 
райдержадміністрацією з питань будівництва інженерних та фортифікаційних споруд на 
території район; копія листа голові райдержадміністрації Кравчуку О.В. та голові районної 
ради Гапичу М.М. від ВД «Оксамит» ТОВ «Бета – Агро-Інвест»  про пошкоджені та 
заїжджені військовою технікою посіви ріпаку та озимої пшениці, до цього листа додаються 
світлини, що підтверджують зазначені факти пошкоджень посівів, факсограми 
Попаснянської міської ради Луганської області щодо підтримки звернення до Президента 
України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо виплати з коштів 
Державного бюджету грошової допомоги сім’ям загиблих мирних жителів під час бойових 
дій на Сході України. 

Окремим блоком виділено документи щодо надання державної допомоги, розподілу 
гуманітарної допомоги, отримання матеріальних цінностей з державного резерву для 
внутрішньо переміщених осіб. Документи, пов’язані із забезпеченням першочергових 
потреб осіб, внутрішньо переміщених із зони ведення антитерористичної операції, містять 
інформації районної ради до прокуратури Донецької області про виплати матеріальної 
допомоги особам, які переселилися з тимчасово окупованої території та районів проведення 
АТО, є копія листа Донецької обласної ради від 21.01.2016 № 0013-26 про надання 
пропозицій щодо вирішення проблемних питань внутрішньо переміщених осіб, спільний 
лист райдержадміністрації та районної ради до менеджера проєкту «Відновлення 
соціальних послуг та налагодження миру в Донецькій та Луганській областях» Совка Ю. О.  
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про сприяння у вирішенні питання щодо включення до проєкту організацію відкриття 
стаціонарного відділення для постійного проживання у складі територіального центру 
соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Добропільського району як 
одного з об’єктів реалізації Програми розвитку ООН, лист Добропільського міського 
центру зайнятості щодо працевлаштування внутрішньо переміщених осіб тощо. Саме ці 
документи сприятимуть в майбутньому соціальному захисту цих постраждалих осіб. 

Колись настане день, війна закінчиться. Ці документи стануть свідками подій та 
матимуть архіважливе історичне значення. 

Сформували разом з працівниками райдержадміністрації документи за 2014-2015 роки 
щодо виконання законів України «Про засудження комуністичного та націонал-
соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди 
їхньої символіки». Наприклад, до них включено лист Донецької обласної ради від 
18.12.2015 № к 24-0479 про увічнення імен спортсменів та тренерів, які здійснили 
неоціненний вклад в розвиток спорту та всього Олімпійського руху і загинули під час 
проведення АТО; лист ТОВ «ХІА Юкрейн» про надання інформації щодо перейменування 
вулиць, скверів, площ тощо для створення навігаційної карти доріг Добропільського 
району, копії рішень сільських та селищної рад про перейменування населених пунктів, 
відомості про адміністративно-територіальний устрій.  

Опис № 1 (постійного зберігання) поповнено важливими документами, які містять 
протоколи-доручення, рішення щодо перспективного плану формування територій громад, 
впровадження заходів з їх добровільного об’єднання, вирішення питань децентралізації. 

У процесі упорядкування справ архівним відділом проконтрольовано формування та 
упорядкування фотоальбомів з проведення культурно-масових заходів у Добропільському 
районі, зйомки фотографій для яких здійснювали працівники відділу культури і туризму 
райдержадміністрації. Фотоальбоми включають в себе фотографії з відзначення ювілейних, 
пам’ятних дат: 80-річчя з дня утворення Добропільського району, проведення урочистих 
заходів до Дня Гідності і Свободи,  районні свята до Дня працівників агропромислового 
комплексу, Дня працівників освіти, фестивалю української і польської культури «Польська 
осінь в Добропільському краї», районного фестивалю дитячої творчості «Добропільські 
дзвіночки», районного заходу до Дня Прапора та Дня Незалежності України, районного 
фестивалю сімейної творчості «Весела родина», районного свята «Мамо! За Вас я Богу 
помолюсь», районного заходу до Дня Соборності України та інших заходів. 

Правильно чи ні відібрані на зберігання документи, будуть вирішувати наступні 
покоління. І не важливо, що більша частина документів є копіями, роздрукованими на 
чернетках. Важливо, що нащадки будуть мати можливість вивчати цей складний воєнний 
період за архівними документами. 

Ірина Вільде сказала: «Щоб увійти у безсмертя, людина мусить скласти два екзамени: 
один перед сучасниками, другий – перед історією». Вважаю, що історія розсудить. 

А щоб мати можливість проводити експертизу цінності, треба навчити працівників 
установ створювати документи. Тож навчаємо складати номенклатури справ, описи справ, 
уважно та прискіпливо відбирати матеріали до актів для знищення документів, не внесених 
до НАФ, складати протоколи експертних комісій, а в разі виявлення недоліків повертаємо 
роботи на доопрацювання. В цьому напрямі є теж позитивна динаміка, яка, на жаль, на 
загальний результат роботи поки що мало впливає.  

Всі джерела формування НАФ, окрім новоствореної у грудні 2019 року Криворізької 
сільської ради (ОТГ) та створеного на початку 2020 року відділу культури, молоді та спорту 
райдержадміністрації, мають погоджені ЕПК держархіву області номенклатури справ. 

Протягом 2014-2019 років направлено на розгляд ЕПК держархіву області                
124 описи справ постійного зберігання на 5924 од. зб., 6 описів тривалого зберігання на 
21 од. зб., 59 описів з кадрових питань (особового складу) на 760 од. зб., які схвалено та 
погоджено. Найбільшу кількість описів (31) розглянуто ЕПК держархіву області у 2017 році 
на виїзному засіданні, що проводилося в райдержадміністрації. 

За період 2014-2015 років не виявлено інформації, що підтверджує направлення до 
ЕПК держархіву області актів про вилучення для знищення документів, не внесених до 
Національного архівного фонду. 

Архівний відділ з усіх питань отримує консультації від голови ЕПК Широбокової 
Людмили Іванівни та заступника начальника відділу організації та координації архівної  
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справи держархіву області Василенко Інни Вікторівни.  
     Протягом 2016-2019 років архівним відділом 
райдержадміністрації організовано та проведено 27 
семінарів для осіб, відповідальних за архівну справу та 
діловодство в установах району за тематикою: 
«Складання номенклатури справ»; «Загальні вимоги до 
створення управлінських документів. Систематизація 
документів у справах»; «Проведення експертизи цінності 
документів. Складання описів справ постійного і 
тривалого (понад 10 років) зберігання, актів про 

вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ, знищення документів», «Про 
удосконалення номенклатур справ»;«Порядок оформлення справ, що підлягають 
державному зберіганню»; «Загальні вимоги до обліку документів та довідковий апарат до 
документів архіву» тощо. 

У квітні 2019 року на базі Шахівської сільської ради за участю директора обласного 
нотаріального архіву Руденко Н. С., представників архівних установ Олександрівської РДА, 
архівним відділом райдержадміністрації проведено кущовий семінар з питань формування 
нотаріальних справ, передавання їх на зберігання до обласного нотаріального архіву. 
Спільно з відділом діловодства та контролю апарату райдержадміністрації проведено 
4 семінари з підвищення кваліфікації працівників діловодних служб, експертних комісій 
установ. 

19 липня 2018 року, в рамках наступного об’єднання територіальних громад, 
проведено, за участі керівництва держархіву області, практичний семінар у Шахівській 
сільській раді, на якому проаналізовано стан науково-
технічного опрацювання та описування документів 
ліквідованих сільських рад, які увійшли до 
Шахівської сільської ради, висвітлено проблемні 
питання, які виникали при передаванні архівних 
документів на зберігання в архівний відділ 
райдержадміністрації та архівний підрозділ 
Шахівської сільської ради, пріоритетні завдання 
експертної комісії, організації діловодства, складання 
та аналіз проєкту зведеної номенклатури справ 
Шахівської сільської ради. 

На нарадах із сільськими (селищним) головами, керівниками територіальних органів 
виконавчої влади завжди акцентували увагу на дотриманні вимог діловодства та архівної 
справи, відбір важливих документів, звертали увагу на необхідність оновлення інструкцій з 
діловодства, роздрукування: Правил організації діловодства…, Переліку типових 
документів…, Методичних рекомендацій з організації роботи експертної комісії…, 
постійне відстеження змін до нормативних документів, навчали та навчаємо, що підготовка 
будь-якого документу повинна бути юридично «підкріплена», і це приносить свої 
результати. 

Майже вся робота архіву побудована так, що ми постійно працюємо з установами, 
структурними підрозділами райдержадміністрації. 

Є позитивні зрушення: оформлення протоколів сесій сільської (селищної) ради, 
засідань виконкомів з рішеннями, інших 
документів стало більш якісним, стабільно 
послідовним. 
     Станом на 01.01.2020 в архівосховищі 
зберігаються 64 фонди, в т. ч. 1 – 
особового походження, що налічують 8575 
од. зб. Фонди складають: Добропільські 
районна рада та райдержадміністрація, 10 
сільських та 1 селищна ради, 8 
структурних підрозділів 
райдержадміністрації, 12 виборчих 
комісій, міськрайонне управління юстиції,  
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районна організація ветеранів війни і праці, 3 колгоспи, 12 колективних 
сільськогосподарських підприємств, 7 сільськогосподарських товариств з обмеженою 
відповідальністю, 1 акціонерне пайове товариство, 1 – особового походження «Документы, 
отложившиеся в результате деятельности народного депутата Украины по Добропольскому 
избирательному округу № 123 Сивковой Л. Н.». 

Незначна різниця в кількісних показниках 2017 та 2018 
років пояснюється передаванням у 2018 році документів 
управління Держземагентства у Добропільському районі до 
держархіву області – 147 справ та 5 описів, що враховані як 
довідковий апарат до фонду.  

В порівнянні з 2014 роком, кількість справ постійного 
зберігання, що знаходяться на державному зберіганні в 
архівосховищі, збільшилася на 2454 од. зб. (40 %), ступінь 
завантаження архівосховища зросла з 90,5 % до 123 %. 

У документах фондів, особливо до періоду незалежності 
(колгоспи, КСП, СТОВ, районна організація ветеранів війни і 
праці, управління агропромислового розвитку 
райдержадміністрації), для дослідників є багато важливої та 
цінної інформації. 

Так, в матеріалах засідання правління колгоспу ім. Леніна Ленінської сільської ради 
Добропільського району Сталінської області від 6 грудня 1946 року знаходиться звіт 
завідувача ферми, де значиться, що 2 телят, знятих з контрактації у колгоспників, потрібно 
годувати сіном, якого в колгоспі немає, є загибель свиней, курей. 

В попередньому протоколі від 6 листопада 1946 року слухалося питання (мовою 
оригіналу): «Вручение Государственного акта на вечное пользование землей», де є 
словосполучення: «Дадим нашей любимой родине еще больше крепить могущество нашей 
Родины, чтобы впереди никакая вражеская сила не нарушила нашу мирную жизнь».В 
матеріалах протоколу засідання правління колгоспу ім. Леніна Октябрської сільської ради 
від 14 січня 1947 року значиться (мовою оригіналу): «Слушали: О итогах соц. соревнования 
к-за им. Ленина с колхозом 8-е Марта, докладчик агроном РЗО  т. Марченко, который 
сказал, что взятые на себя обязательства по договору не выполнены безусловно – причина 
этому стихийное бедствие – засуха. Урожайность огородних к-р при плане по договору 150 
цн. получено 36 цн. План развития животноводства выполнен только по лошадям, один 
лишь пункт по договору выполнен это освоение пахотной земли». 

«Слушали: заявление чл. колхоза Мележко об исключении его из членов колхоза, 
ввиду выезда в г. Константиновку. 

Решили: отказать в исключении из колхоза ввиду нестачи трудоспособных…». 
«5. Обязать бригадиров навести порядок в бригаде в части запряжки коров 

колхозников, а у лиц которые оказывают сопротивление в запряжке коров, забирать коровы 
и ставить на МТФ и держать до полного окончания полевых работ и предоставлять 
материал правлению колхоза для принятия мер».  

В протоколі від 27 лютого 1947 року: «б) тягловая сила (лошади и волы в очень 
тяжелом состоянии, абсолютное большинство тягла истощенное)». 

Це витяги інформації лише з двох справ, а скільки ми «черпаємо» з інших документів 
історичного та важливого: наявність передумов виникнення голодомору, нестача робочих 
рук в колгоспах, заборона покидати господарства, відсутність механізованої техніки, 
замість неї – воли, коні та корови, стан безправного колгоспного життя, міра заохочення – 
нарахування трудоднів, що нічого не важили, міра відповідальності – «к государственной 
ответственности».  

Сьогодні з протоколами 1943, 1947, 1956 років набагато цікавіше працювати, аніж з 
документами сільських та селищної рад 2000, 2005 та багатьох ближніх до нашого часу 
років, де крім «Слухали» та «Вирішили» замало інформації. 

З 2018 року архівний відділ цілеспрямовано проводить з юридичними особами – 
джерелами формування НАФ роботу в напрямку придбання ними архівного картонажу та 
приймає документи по встановлений термін, закартонованими в новий картонаж, на який 
оформлюються окремі акти приймання-передавання.  



Архіви Донеччини. 2014-2019 роки 

145 

     Станом на 01.01.2020 в архіві зберігаються у 
в’язках лише 508 од. зб. документів виборчих 
комісій. 
     У зв’язку з об’єднанням територіальних 
громад, ліквідацією установ та частою зміною 
кадрів, основні зусилля архівної галузі 
спрямовані на підключення нових форм роботи 
з джерелами формування НАФ, щоб 
забезпечити створення повної інформації про 
події та час, який ми переживаємо, та зберегти її 
для наступних поколінь. 

16 серпня 2019 року проведено історико-краєзнавчий альманах «Видатні особистості: 
свідки і творці історії», який було підготовлено відділом культури і туризму 
райдержадміністрації, центральною районною 
бібліотекою та архівним відділом 
райдержадміністрації. 

На заході були присутні директор 
державного архіву області Шишолік Ірина 
Василівна та заступник начальника відділу 
організації та координації архівної справи 
державного архіву області Василенко Інна 
Вікторівна, видатні особистості Добропільського 
району, краєзнавці, працівники клубних закладів 
та бібліотекарі району, начальники відділів та 
структурних підрозділів райдержадміністрації. 

Працівниками архівного відділу у 2019 році в рамках культурно-просвітницького 
проєкту «Донбас – це Україна» проведено 4 тематичні уроки в загальноосвітніх школах 
району для учнів 10-11 класів.  

Останній тематичний урок проведений в будівлі районної ради, де розміщується 
архівний відділ, по закінченню якого проведено екскурсію до архівосховища відділу. 
Додатково організовано для учнів Криворізької ЗОШ І-ІІІ ступенів екскурсію до 
архівосховищ Управління Пенсійного фонду в Добропільському районі Донецької області. 

Такі заходи дійсно потрібні, адже вони направлені на виховання національно-
патріотичних почуттів підростаючого покоління. 

Старшокласники всіх 4 шкіл району із задоволенням слухали уроки, задавали питання 
та відповідали на поставлені. З учнями не відчувалося «дистанції», був діалог. На деякий 

час ми, працівники архіву, відчули себе вчителями. При 
підготовці матеріалів пізнаєш цікаве та непізнане, з 
нами охоче ділилися інформацією як видатні 
особистості нашого району, так і дослідники та 
краєзнавці. 
     Увага завжди приділяється виставковій діяльності. 
     Протягом 2014-2019 років архівним відділом 
райдержадміністрації організовано та проведено 43 
виставки. 
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При підготовці матеріалів до пам’ятних дат та подій, ми використовували на виставках 
світлини, документальні матеріали, що зберігаються в архіві, архівні справи, книги, 
журнали, матеріали з Інтернет-ресурсів. Результати роботи висвітлюються на вебсайті 
райдержадміністрації та вебсторінці архівного відділу.У вік сучасних інформаційних 
технологій керівники установ та структурних підрозділів райдержадміністрації, організації, 
посилаючись на недостатнє фінансування, не здійснюють роздрукування світлин з тих чи 
інших заходів, все зберігається на флеш-накопичувачах. Однак багатьом керівникам 
установ, в першу чергу, бракує на це свідомості, а вже потім фінансових джерел. Це є 
проблемою, яку потрібно вирішувати. 

Архівний відділ розпочав з 2018 року активну роботу зі створення колекцій світлин та 
інших матеріалів діяльності громадських організацій «Добре поле», «Династія С», 
Добропільського районного відділення Асоціації жінок регіону, «Ветерани Афганістану 
Добропільського району». 

Описи справ постійного зберігання Добропільської райдержадміністрації за 2014-
2015 роки, Добропільської районної ради за 2015-2016 роки, відділу культури і туризму 
райдержадміністрації за 2015-2017 роки схвалені ЕПК держархіву області, мають 
різноплановий склад документів історичної важливості, так як висвітлюють вищезазначені 
напрямки. 

За наступні періоди цими установами, сільськими та селищною радами, відділом 
культури і туризму, службою у справах дітей райдержадміністрації, за координації та 
постійного контролю архівного відділу райдержадміністрації, відібрано та упорядковано 
справи по 2019 рік теж найретельніше. 

Важливим напрямком у роботі архівного відділу є виконання запитів юридичних та 
фізичних осіб. 

     Протягом 2014-2019 років до 
архівного відділу надійшло та 
виконано 559 запитів, з них – з 
позитивним результатом 
виконано 450, по 109 запитах 
надано роз’яснення та 
рекомендації звернутися за 
належністю їх виконання. 
     За видами надійшло та 
виконано запитів: тематичних 
найменше – у 2015 році (2), 
найбільше – у 2018 році (73); 
соціально-правового характеру 
найменше – у 2014 році (14), 

найбільше – у 2019 році (54); майнових найменше – у 2018 році (28), найбільше – у 2017 
році (53). 

Протягом 2014-2015 років не зареєстровано майнових запитів, що малоймовірно. 
Вважаємо, що вони враховані в запитах соціально-правового характеру, протягом 2017-
2019 років найвищі «сходинки» займають тематичні запити (2017 – 66, 2018 – 78, 2019 – 73). 

В архівному відділі запити фізичних та юридичних осіб розглядаються в максимально  
короткі строки – в середньому за 5 днів. За цією ділянкою роботи закріплено провідного 
спеціаліста архівного відділу райдержадміністрації Каверіну Ганну Сергіївну, яка завжди 
відповідально ставиться до виконання дорученої справи. У відділі заведено Книгу відгуків, 
скарг та пропозицій, в якій містяться лише подяки за оперативність, чуйність та професійну 
майстерність у виконанні запитів. 

Важливим напрямком діяльності відділу є проведення перевірок стану діловодства та 
архівної справи. За 2015-2019 роки архівним відділом проведено 14 комплексних, 
33 тематичних та 17 контрольних перевірок. Результати оформлені довідками та періодично 
розглядалися на колегіях райдержадміністрації, з прийняттям відповідних рішень.  

Незважаючи на фінансування архівної справи на місцях за залишковим принципом, 
поступово змінюється ставлення керівництва установ, відділів райдержадміністрації та 
організації ветеранів до архівосховищ, де зберігаються документи, та власне самого їх 
зберігання. 
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За рекомендацією архівного відділу, райдержадміністрація та 5 сільських рад 
придбали електричні станки для прошивки документів. Після ретельного, спільного з 
установами та структурними підрозділами райдержадміністрації, відбору документів та 
експертизи їх цінності вимагаємо формувати справи в цупкий картон. Є позитивні 
зрушення: працівниками Світлівської сільської ради майстерно упорядковано власні 
документи по 2019 рік, Ганнівській сільській та Святогорівській селищній радам, за їх 
замовленням, упорядковано справи в місцевій типографії теж по 2019 рік. По решті рад 
(Криворізькій, до якої приєдналися Добропільська та Шилівська), Золотоколодязькій, що 
приєднана до Шахівської сільської ради, документи упорядковуються архіваріусами.  

Архівний відділ тісно співпрацює з цими особами, постійно надає методичну 
допомогу; за згодою сільських голів, залучав їх до практичної роботи для упорядкування 
справ при переробленні описів по Никанорівській сільській раді. 

З 2016 року щорічно на колегії райдержадміністрації розглядаються питання: «Про 
стан забезпечення збереження документів в архівному відділі райдержадміністрації та зоні 
його комплектування»; «Про організацію роботи архівного відділу райдержадміністрації із 
зверненнями громадян та забезпечення доступу до публічної інформації», періодично –      
«Про результати перевірок стану діловодства та архівної справи в установах зони 
комплектування архівного відділу райдержадміністрації». 

І хоча у відділі 3 працівники, обсяги роботи неосяжні: виконання запитів, зокрема 
складних, кількість яких з кожним роком збільшується, проведення перевірок, здійснення 
майже щоденної експертизи цінності документів, постійне надання методичної та 
практичної допомоги, складання та читання тематичних уроків у 2019 році, наповнення 
вебсайту та вебсторінки – все це актуально та дуже потрібно, проте, щоб виконати роботу 
якісно та вчасно, не вистачає цих робочих рук, тому що відволікаємося на роботу, яка у свій 
час була виконана з порушенням правил діловодства та архівної справи. 

При ліквідації управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, 
Добропільської, Шилівської сільських рад та реформованої Криворізької сільської ради, на 
базі якої створено наприкінці 2019 року об’єднану територіальну громаду, архівним 
відділом райдержадміністрації знайдено велику кількість справ з основної діяльності та з 
кадрових питань (особового складу), що не внесені до попередніх описів, над цим наразі з 
установами працюємо. 

Питання отримання додаткового приміщення на сьогодні позитивно не вирішено, 
однак, за результатами службових записок начальника архівного відділу, воно знаходиться 
на контролі голів райдержадміністрації та районної ради. 

Проте головне, щоб йти вперед та чути «музику сьогоднішнього дня» Ірини Вільде та 
зберегти її всі трагічні та радісні нотки для майбутніх поколінь, ми маємо повертатися 
назад, в періоди, коли були пропущені важливі соціально значимі документи, які потрібно 
сформувати у справи та в майбутньому прийняти їх на державне зберігання. 

 Потрібні кардинальні зміни до нормативно-правових актів з питань архівної справи, 
піднесення на державному рівні престижності та важливості роботи, яку виконують 
державні архіви сьогодні. 

 
 

Чамор Любов Василівна, 
начальник архівного відділу 
Добропільської райдержадміністрації 
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АРХІВНА СПРАВА В ЗОНІ КОМПЛЕКТУВАННЯ 
АРХІВНОГО ВІДДІЛУ КОСТЯНТИНІВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ НА 

ТЕРИТОРІЇ КОСТЯНТИНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЗА ПЕРІОД РОБОТИ 2014-2019 РОКІВ 

 
Основи архівної справи Костянтинівського району закладені у 1949 р. Архівний 

відділ Костянтинівської райдержадміністрації протягом багатьох років виконує почесну і 
благородну місію збереження і примноження документальної історичної пам’яті 
Костянтинівського району. 

Основним напрямком роботи архівного відділу є формування Національного 
архівного фонду документами, що створюють юридичні і фізичні особи, які працюють на 
території Костянтинівського району. В архівосховищах відділу зберігаються 75 фондів на 
9935 од. зб. за 1941-2016 роки. Це документи Костянтинівської районної ради, виконкому, 
районної державної адміністрації, її відділів та управлінь, сільських рад, колгоспів і 
колективних сільгосппідприємств, територіальних виборчих комісій.  

Протягом 2014-2019 рр. діяльність архівного відділу Костянтинівської 
райдержадміністрації здійснювалась відповідно до плану роботи з урахуванням 
рекомендацій державного архіву Донецької  області. 

Воєнні події на роботу відділу  не вплинули, під час воєнного протистояння 
працівники архіву продовжували виконувати свої обов’язки у робочому режимі. Установи, 
організації, підприємства, сільські ради Костянтинівського району, які розташовані уздовж 
лінії розмежування сторін у так званій „сірій” зоні, під час проведення антитерористичної 
операції (АТО) на території області, в повній міри здійснювали  свої функції. Втрати 
документів не було. 

Так сталося, що у 2014-2015 рр. тричі змінився кадровий склад архіву. У 2015 році 
ми виконували поточну роботу, пов’язану із виконанням запитів громадян, контрольні 
завдання та намагалися опанувати ази «архівної науки».  

Основним завданням нашої команди стало перевіряння наявності та стану справ, що 
знаходилися на зберіганні в архіві. Ця робота є обов’язковою при зміні керівництва архіву 
та проходила як складова виконання завдань Регіональної програми здійснення контролю за 
наявністю, станом і рухом документів Національного архівного фонду на 2015-2019 роки.  

У той час, коли інші архіви області вже виконували завдання другого етапу 
Регіональної програми, здійснюючи контроль за перевірками в установах – джерелах свого 
комплектування, нам прийшлося починати з перевірки справ у власному архіві. Через брак 
архівних знань важко було зрозуміти, як провести цю роботу. У нагоді стала допомога 
працівників держархіву області, який переїхав працювати до нашого міста. Фактично 
робота з перевірки фондів розпочалася на  початку  2016 року та продовжувалася до кінця 
2019 року. Під час перевірки виявлені недоліки у порушенні термінів упорядкування 
документів установами, веденні облікових документів в описах справ та довідковому 
апарату до них. 

Паралельно ми почали працювати із сільськими радами над усуненням недоліків та 
наданням допомоги у проведенні науково-технічного опрацювання їхніх документів. Задля 
ліквідації відставання в упорядкуванні документів відділом  підготовлено проєкт 
розпорядження від 26.01.2016 № 18 «Про затвердження графіку упорядкування документів 
сільських рад Костянтинівського району у 2016 році», який був затверджений головою 
районної державної адміністрації, керівником районної військово-цивільної адміністрації. 
Більше року ми проводили семінари та навчання з секретарями сільських рад. Вчили їх та 
вчилися разом з ними. У цих заходах завжди брали участь працівники держархіву області. 
Їх досвід роботи, практичні навички, вміння, консультації стали підґрунтям для набуття 
нами власного досвіду та знань у сфері архівної справи. Завдання стояло серйозне – 
подолати відставання в упорядкуванні документів сільських рад. Тим більше, що в області 
почалися процеси створення ОТГ, документи сільських рад повинні бути готові до 
передавання до архівного відділу. 

Суттєву допомогу в організації роботи надавав наш куратор – керівник апарату РДА 
Таранік Людмила Іванівна. Її авторитет та зацікавленість у результаті нашої роботи 
допомогли. Особливістю стало те, що ми на практиці опановували механізм проведення 
експертизи цінності документів та складання описів. Проблем та питань було багато. Але 
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нам було в кого питати та в кого вчитися. Поруч знаходилися наш куратор Погорелова 
Маргарита Олексіївна та головний науковий співробітник держархіву області – голова ЕПК 
Широбокова Людмила Іванівна. До практичних навчань додалися поїздки до сільських рад. 
У сільраді ми розбирали складні моменти, надавали консультації, перегортаючи сторінки 
документів, шукали правильний шлях. Одночасно вчилися проводити перевірки в 
установах, відпрацьовували кожне питання в роботі архіву сільради. Така практика була 
корисною та зрозумілою.  

Сказати, що все було легко та доступно, не можна. Здавалося, що повинно пройти 
багато років, поки навчимося працювати. Але Людмила Іванівна вирішила пришвидшити 
цей процес і запропонувала провести на базі нашого архіву виїзне засідання ЕПК. Шалений 
темп роботи, неодноразові повернення описів на доопрацювання та побоювання, що не 
встигнемо – такі почуття супроводжували нас. З 20-ти сільських рад тільки описи 5-х 
схвалили/погодили на ЕПК держархіву області. Решту ми готували для розгляду на 
виїзному засідання ЕПК. 

У жовтні цього ж року відбулось виїзне засідання експертно-перевірної комісії 
державного архіву області в архівному 
відділі Костянтинівської районної 
державної адміністрації. Головна мета 
цього заходу – висвітлення сумісної 
роботи відділу з установами зони 
комплектування відділу на території 
Костянтинівського району. 

Результатом стало схвалення/погодження 14 
описів справ. Це була наша спільна перемога. 
Таким чином, з 20 сільських рад – 19 пройшли цей 
складний шлях. 

Протягом 2016-2017 років відділом 
продовжувалася робота із внесення змін до списків 
– джерел формування НАФ на території 
Костянтинівського району: з підприємствами, 
установами, організаціями, сільськими радами  
району, які шляхом добровільного об’єднання 
увійшли до Іллінівської сільської ради (першої 
ОТГ Костянтинівського району).  

У березні 2017 року відділ опублікував статтю у газеті «Знамя индустрии» - «Історія 
створення та діяльність архівного відділу райдержадміністрації у Костянтинівському 
районі».  

Також у цьому році для секретарів сільських рад та відповідальних осіб за архівну 
справу установ, організацій та підприємств по Костянтинівському району начальником 
архівного відділу райдержадміністрації було проведено тематичний виступ на тему: «Про 
відзначення 100-річчя від дня створення в Україні системи державних архівних установ».  

У квітні 2018 року на базі Іллінівської сільської ради, новоствореної ОТГ, проведено 
спільний семінар державного архіву Донецької області та архівного відділу 
Костянтинівської райдержадміністрації.  
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На семінарі були розглянуті питання: 
організації архівного зберігання документів в Іллінівській ОТГ, науково-технічне 

опрацювання та описування документів ліквідованих сільських рад, які увійшли до 
Іллінівської ОТГ; 

передавання документів на державне зберігання до архівного відділу та подальше 
зберігання в архіві Іллінівської ОТГ, шляхи їх вирішення. 

Крім основних  напрямків архівної роботи ми проводили роботу з укріплення 
матеріально-технічної бази архіву. Протягом III-IV кварталів 2018 року в архівосховищах 
відділу проведені ремонтні роботи (заміна та фарбування  підлоги, шпаклювання та побілка 
стін). 

У 2019 році архів долучився до культурно-просвітницького проєкту держархіву 
області «Донбас - це Україна!». Для учнів 6-го та 10-го класів Новодмитрівського навчально
-виховного комплексу проведено 4 тематичні уроки на теми: 

1.«Культурні заклади, як джерело інформації про історію світу та України». 
2.«Видатні постаті Донеччини»  

3.«Історія заселення території сучасної Донецької області». 
4.«Дім, де живе історія», з проведенням екскурсії по архіву». 

Поступове опановування архівної науки сягнуло і до вивчення азів ведення 

діловодства. Результатом стало розроблення у січні 2019 року Інструкції з діловодства, яка 
затверджена керівником апарату райдержадміністрації та схвалена ЕК архіву. У зв’язку з 
кадровими змінами внесено зміни до складу експертної комісії відділу (розпорядження 
голови райдержадміністрації від 14.01.2019 №10). 

Ми працювали та аналізували результати своєї діяльності. 17 квітня цього ж року на 
колегії Костянтинівської райдержадміністрації розглянуто питання: «Про здійснення 
діяльності архівним відділом Костянтинівської райдержадміністрації архівною справою в 
зоні комплектування відділу на території Костянтинівського району у 2018 році та планові 
завдання на 2019 рік». 

До відзначення 75-х роковин депортації 
українців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, 
Південного Підляща, Любачівщини, Західної 
Бойківщини у 1944-1951 роках архівним відділом 
сумісно з КУ «Трудовий архів Костянтинівського 
району Донецької області», територіальним центром 
соціального обслуговування (надання соціальних 
послуг) Костянтинівського району проведено круглий 
стіл: «Ніхто не знав куди і на зустріч якій долі…». 



Архіви Донеччини. 2014-2019 роки 

151 

 Для цього у серпні-вересні відділом проведено огляд фондів та проведено виявлення 
архівних документів. 

     До відзначення 80-ї річниці Костянтинівського району 
архівним відділом сумісно з працівниками 
Костянтинівської районної ради переглянуто документи 
фонду № 1 «Костянтинівської районної ради» з метою 
виявлення цікавих історичних документів, які можуть бути 
використанні у виставковій або публіцистичній діяльності 
архіву. На їх базі зроблено виставки документів «Мій 
рідний край» та «Район історичний». 
     Згідно з річними планами роботи архівного відділу  
щороку проводяться засідання ЕК відділу, на яких  
членами комісії розглядаються документи для схвалення та 
подальшого надання на розгляд ЕПК державного архіву 
Донецької області. 
     Костянтинівська РДА приділяє увагу поліпшенню умов 
праці архівістів та збереженню історичного надбання. Для 
цього відділу у 2018 - 2019 рр. придбано: комп’ютерної 
техніки – 1 од., металевий стелаж – 2 од., коробки – 35 шт., 
багатофункціональний пристрій – 1 од.  
     За період роботи 2015-2019 рр. до визначних та 

пам’ятних дат оформлено та розміщено у відділі 37 виставок. 
Інформація про виконання проведених заходів своєчасно надавалася до сектору з 

питань внутрішньої політики райдержадміністрації для інформаційного наповнення 
сторінки архівного відділу на офіційному сайті Костянтинівської райдержадміністрації.  

Щороку поліпшується робота з установами та організаціями зони комплектування 
відділу на території Костянтинівського району, а саме: 

 надаються консультації з питань діловодства та архівної справи на підприємствах, 
установах, організаціях; 

 проводяться тематичні перевірки з виїздом до установи з наданням методичної та 
практичної допомоги. 

Для секретарів сільських рад та відповідальних осіб за архівну справу проводяться 
семінари.  

     Сумісна робота з установами зони 
комплектування відділу щодо проведення усіх 
заходів дала позитивні результати:  

 поліпшено якість проведення експертизи 
цінності документів на місцях;  

 відсоток складання описів справ збільшився, 
описи проходять процедуру схвалення на ЕК 
установи, ЕК відділу, погодження ЕПК державного 
архіву Донецької області; 

 оформлення та передавання документів від 
установ та організацій зони комплектування на постійне зберігання до архівного відділу 
районної державної адміністрації. 

Архівним відділом ведеться робота зі зверненнями громадян: у відділі встановлено та 
постійно оновлюються інформаційні стенди з інформацією щодо оформлення запитів та 
умов надання відповідей на запити. Створено умови для відвідувачів: в холі відділу 
облаштовано стільцями місце для очікування. Загальнодоступним для громадян є 
консультування по телефону та електронною поштою. На інформаційному стенді архівного 
відділу розміщено телефон „гарячої лінії” та контактні дані архіву. 

Відділом надається інформація щодо діяльності роботи із зверненнями громадян до 
сектору з питань внутрішньої політики райдержадміністрації для інформаційного 
наповнення сторінки архівного відділу на офіційному сайті Костянтинівської 
райдержадміністрації.  

Працівники відділу здійснюють управління архівною справою, діловодством на 
території Костянтинівського району, координують діяльність органів державної влади,  
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підприємств, установ та організацій усіх форм власності у питаннях архівної справи. У той 
же час основною функцією відділу є збереження, примноження й використання документів 
Національного архівного фонду: 

1. Надання архівних копій, витягів з документів, що зберігаються в архівному відділі, 
на запити органів державної влади, органів місцевого самоврядування, депутатських 
звернень. 

2. Надання архівних копій, витягів з документів юридичним та фізичним особам на 
тематичні запити, запити щодо підтвердження майнових прав на землю та нерухоме майно. 

     Для здійснення контролю за прийманням та 
упорядкуванням документів установ списку № 1 кожен рік 
керівником апарату районної державної адміністрації 
затверджуються графіки прийому та упорядкування 
документів Національного архівного фонду. 
     Разом з тим є невирішені питання: 
 встановлення пожежної сигналізації, ремонт охоронної 

сигналізації та придбання контрольно-вимірювальних 
приладів на даний час, не вирішено у зв’язку з відсутністю 
фінансування (ці питання обговорюються на апаратних 
нарадах, вирішення планується у 2020 році);  

недостатньо забезпечено комплектування відділу документами особового походження, 
фотодокументами, колекціями архівних документів; 

потребує посилення контроль за упорядкуванням, описуванням та передаванням 
документів по установлений строк установами зони комплектування  відділу. 

Яким має стати архівний відділ райдержадміністрації у майбутньому: оцифрованим, 
сучасним, популярним серед жителів Костянтинівського району. Майбутнє архіву – за 
електронними документами, які зможе легко знайти будь-який відвідувач через доступну 
систему пошуку. Сучасний архів, з оновленою матеріально-технічною базою. 

Архів – це наша історія, це ті документи, які потрібні нашій державі та суспільству.  
Тому для збереження пам’яті про Костянтинівський район потрібно зберігати документи та 
приділяти особливу увагу кожній установі зони комплектування відділу. 

 
 

Бахтіна Тетяна Миколаївна, 
начальник архівного відділу 
Костянтинівської райдержадміністрації  
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ЗБЕРІГАЄМО ІСТОРИЧНУ ПАМ'ЯТЬ НАРОДУ. 
ПІДСУМКИ ДІЯЛЬНОСТІ АРХІВНОГО ВІДДІЛУ МАНГУШСЬКОЇ 

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ ЗА 2014-2019 РОКИ 
 

Відходять в історію складні 2014-2019 роки. Готуються до здачі в архіви документи, 
по яких вивчатимуть і оцінять цей відповідальний період складних і суперечливих змагань 
за реальну українську державність, суверенітет, справжню демократію, жадану економічну 
стабільність, високу національну ідею. 

Після оголошення початку Антитерористичної операції (АТО) на території  України в 
квітні 2014 року розпочався новий, нікому не звичний, страшний і трагічний період нашого 
життя.  

Так розпорядилася доля, що на території Мангушського  району бойові  дії  не 
проходили. Всі установи органів державної влади, підприємства та організації   працювали в 
штатному режимі, зокрема і архівний відділ райдержадміністрації не  припиняв  свою 
діяльність ні на один день, виконуючи всі  показники розвитку архівної справи.   

На виконання Закону України «Про військово-цивільні адміністрації», Указом 
Президента України від 07.08.2015 № 469/2015 «Про утворення військово-цивільних 
адміністрацій» у зв’язку з проведенням Антитерористичної операції на території Донецької 
області було утворено Першотравневу районну військово-цивільну адміністрацію 
Донецької області. Вона проіснувала недовго. Указом Президента України від 04.04.2016 
№ 125/2016 припинено повноваження  Першотравневої районної військово-цивільної 
адміністрації і відповідно повернуто статус Першотравневої районної державної 
адміністрації Донецької області. 

Відповідно до постанови Верховної Ради України від 19.05.2016 № 1377-VІІІ 
Першотравневий район Донецької області перейменовано на Мангушський. У подальшому 
було змінено і назву Першотравневої  райдержадміністрації на Мангушську (розпорядження 
голови Першотравневої райдержадміністрації від 16.06.2016 № 179 «Про Регламент роботи 
Мангушської районної державної адміністрації райдержадміністрації». 

Внаслідок зазначених змін розпорядженням голови Мангушської 
райдержадміністрації від 14.07.2016 № 228 «Про затвердження Положення про архівний 
відділ Мангушської райдержадміністрації», архівний відділ Першотравневої районної 
державної адміністрації перейменовано на архівний відділ Мангушської районної державної 
адміністрації та затверджено нове положення про відділ. 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА 
Одним з пріоритетних напрямків діяльності архівного відділу у період 2014-2019 років 

було зміцнення матеріально технічної бази  відділу. Ступінь наповненості стелажного 
обладнання архівосховищ відділу на 01.01.2014 складав 92%. Але архівний відділ 
продовжував приймати документи на державне зберігання від установ зони 
комплектування. 

Завдяки проведеній роботі вирішено частину питань, пов’язаних із матеріально-
технічним забезпеченням відділу. Зокрема, у 2017 році відділу виділено додаткове 
приміщення для архівосховища № 3 площею 13,7 м2. 

Протягом 2018-2019 років придбано та встановлено нове  стелажне обладнання, 
загальною протяжністю 72 пог. м. 

Станом на 01.01.2020 ступінь заповнення стелажного обладнання складає 66 %. 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019  

Площа архівосховищ (кв. м) 18.5 18.5 18.5 32.2 32.2 32.2 

Протяжність стелажного обладнання 

(пог. м) 
106 106 106 106 142 178 

Оновлення комп’ютерної техніки - - - - 
1 

комп’тер 

1 

ноутбук 
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ПРИЙМАННЯ ДОКУМЕНТІВ 
Протягом 2014-2019 років до архівного відділу надійшло 2488 од. зб., з них 2389 од. 

зб. управлінської документації, 99 од. зб документів тимчасового зберігання закритого типу 
(бокси) з чергових та проміжних виборів депутатів місцевих рад. 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБЕРЕЖЕНОСТІ ДОКУМЕНТІВ НАФ 
Одним із пріоритетних завдань діяльності архівного відділу є упорядкування 

документів в зоні комплектування по встановлений строк. У цьому напрямку відділом 
проводиться великий обсяг роботи щодо навчання відповідальних осіб навичкам науково-
технічної обробки архівних документів. Оскільки упорядковуються документи в установах 
та організаціях  силами працівників, які не мають спеціальної освіти. 

Протягом 2014-2019 років експертно-перевірною комісією (ЕПК) державного архіву 
Донецької області схвалено описи управлінської документації кількістю 15611 од. зб., 
погоджено описи з кадрових питань (особового складу) – 1066 од. зб. установ – джерел 
формування НАФ. 
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Експертною комісією (ЕК) архівного відділу райдержадміністрації погоджено описи з 
кадрових питань (особового складу) кількістю 3662 од. зб. установ, у діяльності яких не 
утворюються документи НАФ.  

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ 
Щороку до архівного відділу надходить багато звернень  громадян за довідками, 

копіями, архівними витягами для вирішення своїх нагальних проблем – майнових, 
приватизаційних, уточнення та поновлення біографічних відомостей. Протягом  2014-2019 
років архівним відділом виконано 517 запитів громадян. 

Основна тематика запитів наступна: 
виділення земельних ділянок для будівництва житлових будинків; 
виділення земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства; 
надання  дозволу на будівництво та передачу житла у власність; 
реорганізація сільськогосподарських підприємств; 
підтвердження трудового стажу. 

     Найбільшим попитом в архіві 
користуються архівні документи фондів 
Першотравневої райдержадміністрації, 
Першотравневої районної ради, Ялтинської 
селищної ради, Мелекінської сільської 
ради, фонди ліквідованих КСП. 
     Більше 70 % заявників – це люди 
похилого віку, ветерани праці, пенсіонери, 
тобто люди соціально незахищені, які 
потребують посиленої уваги з боку 
державних службовців. Першочергове 
виконання запитів у найкоротші строки 

потребують громадяни з обмеженими фізичними можливостями. 
Також з метою популяризації архівних документів проводяться виставки документів, 

онлайн-виставки, екскурсії, публікуються статті. 

З 2016 року на вебсайті Мангушської райдержадміністрації створено вебсторінку 
архівного відділу, на якій  розмішується інформація стосовно  роботи  архівного відділу. 

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
Штатна чисельність архівного відділу складає 3 штатні одиниці (начальник відділу, 

головний спеціаліст, спеціаліст). Однак, з травня 2015 по серпень 2019 року архівний відділ 
райдержадміністрації працював у складі однієї особи – начальника архівного відділу 
Кудрявцевої Марини Георгіївни. 

Враховуючи складну ситуацію в 
організації роботи експертно-
перевірної комісії держархіву 
Донецької області після переміщення у 
2014 році до м. Костянтинівки через 
проведення АТО, з квітня 2015 по 
вересень 2018 року на базі архівного 
відділу райдержадміністрації 
функціонувало відділення експертно- 

Роки Виставки 
Онлайн-

виставки 
Статті Презентації Екскурсії 

2014 1 - 1 - 3 

2015 1 - 1 - 3 

2016 5 - 1 - 3 

2017 3 - 2 - 3 

2018 2 2 1 - 2 

2019 2 2 2 2 3 
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перевірної комісії держархіву Донецької області, на якому розглядались роботи, надані 
архівними установами південного регіону. Протягом зазначеного періоду розглянуто 405 
робіт. 

Незважаючи на проведені заходи щодо сприяння поліпшенню умов зберігання 
документів НАФ, в архівному відділі нерозв’язаними залишаються питання виділення 
додаткових приміщень для зберігання архівних документів, оснащення їх необхідним 
устаткуванням, забезпечення картонажем тощо.  

Підводячи підсумки, необхідно зазначити: роки були насичені роботою і водночас 
переповнені тривогою і за долю архіву, і за долю архівістів. Але, збираючи документальні 
матеріали, ми, архівісти, виконуємо важливу суспільно значущу справу, адже покликані 
берегти свідчення історичної пам’яті українського народу, єднати її нерозривним зв’язком 
із сьогоденням і майбуттям. 
 
 

Кудрявцева Марина Георгіївна, 
начальник архівного відділу 
Мангушської райдержадміністрації 
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АРХІВНІ УСТАНОВИ МАР’ЇНСЬКОГО РАЙОНУ 
У ВИРІЇ ВОЄННИХ ПОДІЙ  

 
З 2014 року на Сході України відбуваються події, які докорінно змінили життя 

українців. Конфлікт на Донбасі – ООС (АТО), гібридна війна, уповільнена агресія або ще як
-небудь, але для нас – це війна в повному розумінні цього слова. І починалася вона з 
проросійських сепаратистських мітингів у Харкові, Одесі, Дніпропетровську, і звичайно ж, 
у Донецьку, Луганську в березні 2014 року. Сутички проукраїнських активістів з 
проросійськи налаштованими громадянами протягом усієї весни 2014-го, що 
супроводжувались кривавими зіткненнями, були в той час для східних міст України 
регулярним явищем, не став винятком і Мар’їнський район. Тоді, практично одночасно із 
захопленням терористами влади у Донецьку, Мар’їнка опинилася у полі зору незаконних 
збройних формувань, а з липня 2014 року стала епіцентром запеклих бойових дій. 

11 липня 2014 року назавжди залишиться у пам’яті місцевих жителів. Вночі місто було 
обстріляне реактивною артилерією з установок «Град». Перші удари прийняла на себе 
вулиця Заводська. Відразу ж пропало світло. Місто поринуло у темряву. Почалася пожежа у 
житлових кварталах. У відблисках вогню виднілися обірвані електричні дроти, усюди 
лежали уламки дерев, збитих осколками снарядів. Люди були шоковані і ще вночі почали 
покидати місто – пішки, велосипедами, а в кого була можливість, виїжджали на власному 
автомобілі. А вранці масштаби руйнувань приголомшили… Постраждали міський 
молокозавод, шиноремонтний завод, багатоповерхові будинки (де прямо у своїх оселях 
загинули мирні мешканці). Ніхто не розумів, що відбувається, та і передбачити собі не міг, 
що це може продовжитись на роки, що Мар’їнка надовго опиниться на лінії фронту, що то 
були лише перші жертви….  

 

Під час обстрілу 11 липня 2014 року снаряди влучили в будівлю відділу освіти 
райдержадміністрації, де орендують приміщення архівний відділ райдержадміністрації та 
районний Трудовий архів. Загинув нічний сторож. Західна частина будівлі зазнала 
руйнувань. Тієї першої жахливої ночі, осколками від розірваних снарядів був пошкоджений 
дах, розбито скло у вікнах архіву (на той момент вікна були дерев’яні). Згодом вікна були 
закриті фанерою та іншими підручними засобами. 

Ранок 12 липня 2014 року. Вулиця Заводська. 
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     5 серпня 2014 року завдяки успішним 
діям військовослужбовців – учасників 
антитерористичної операції, місто було 
звільнено від незаконних збройних 
формувань. 
     Під час «зачистки» міста міцні 
протипожежні залізні двері «захистили» 
від проникнення у приміщення архівних 
установ. 

 

Але і після визволення ситуація в Мар'їнці залишалась напруженою. Житлові квартали 
міста постійно піддавались артобстрілам. При цьому страждали мирні жителі, будинки, 
школи та інші об'єкти. Було відсутнє електропостачання і газопостачання (газопостачання 
немає по теперішній час). 

Постало питання: що робити далі, як працювати? У серпні 2014 року, у зв’язку із 
загрозою життю працівників, керівництвом райдержадміністрації було прийнято рішення 
про переїзд до міста Курахове, що розташоване близько 20 км від Мар’їнки, і на той час 
стало притулком як для багатьох мирних жителів, так і для організацій і установ. Протягом 
серпня та вересня 2014 року всі установи, які здійснювали свою діяльність у м. Мар’їнка, 
були переміщені до м. Курахове. Райдержадміністрація та районна рада розмістилися в 
приміщенні Курахівської міської ради; Управління Пенсійного фонду України в 
Мар’їнському районі та центр зайнятості – в приміщенні професійного ліцею; відділ освіти 
райдержадміністрації – у ЗОШ № 2, управління агропромислового розвитку – у ЗОШ № 1, 
управління соціального захисту населення – у дитячому садочку «Казка».  

Так, у серпні 2014 року працівники архівів теж розмістилися в Курахівській міській 
раді, де в кабінеті архіваріуса були виділені стіл та стільці для роботи архівного відділу 
райдержадміністрації та районного Трудового архіву. Також були перевезені один 
комп’ютер та принтер. У м. Мар’їнка, на вхідних дверях будівлі, де знаходились архівні 
установи, було залишено оголошення про місцезнаходження архівів та номери контактних 
телефонів працівників.  

І ось в такому незвичному режимі почали працювати не тільки ми – архівісти, але й 
наші колеги. На 1-му поверсі Курахівської міської ради постійно знаходились люди, це 
були і просто мешканці міста, і люди, які виїхали з тимчасово окупованої території, і наші 
мар’їнці та красногорівці, які залишились без житла, особистих речей, взагалі без нічого. 
Кожного дня стояв натовп людей, які зверталися з різними питаннями: постачання питної 
води, розміщення потерпілих внаслідок бойових дій на базі відпочинку, надання 
гуманітарної допомоги мешканцям міст Мар’їнка та Красногорівка.  

Коли в архівах розпочався прийом громадян, стало зрозуміло, що для того, щоб 
підготувати довідки, витяги, необхідно їздити до архівосховищ у Мар’їнку. Обстріли не 
припинялися, але працівники, ризикуючи життям, перетинаючи тимчасові блокпости, 
їздили до Мар’їнки для того, щоб своєчасно підготувати відповіді на запити, які спрямовані 
на соціальний захист громадян (на той час виконання довідок про стаж, заробітну плату та 
кількість відпрацьованих трудоднів було основним видом робіт). Архівний відділ 
райдержадміністрації працював спільно з районним Трудовим архівом за принципом  

Будівля відділу освіти райдержадміністрації. 
Вулиця Заводська. 
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взаємодопомоги. Робота в архівосховищах Мар’їнки здійснювалась в екстремальних 
умовах, але була злагодженою та оперативною, тому що необхідно було повернутись до 
Курахового, не потрапивши під обстріли. Деякі документи фотографували на телефон, а на 
чернетки виписували тільки номери фондів, справ, аркушів, деякі справи просто забирали у 
пакети, для того щоб ретельно відпрацювати запит або зробити ксерокопію, а потім 
повертали назад. Приміщення не опалювалось, температура взимку сягала –10 С°, світла в 
будівлі не було. Одягались тепло, ліхтарем або телефоном підсвічували, щоб знайти 
потрібні справи на стелажах. 

Завдяки керівництву райдержадміністрації в жовтні 2014 року з районного бюджету 
були виділені кошти на заходи з усунення пошкоджень, а в грудні 2014 року 
відремонтовано дах будівлі відділу освіти райдержадміністрації та встановлені 
металопластикові вікна. 

Не зважаючи на оголошення повного припинення вогню з 10-ї години ранку 09 грудня 
2014 року, незаконні збройні формування продовжували шукати шляхи зриву мирного 
процесу, не припиняючи провокації та регулярні обстріли позицій сил ООС (АТО) 
та населених пунктів. Загострилась ситуація і в Мар’їнці. Так, 25 січня 2015 року, внаслідок 
чергового ракетного удару, осколки снарядів знову влучили у дах та стіни будівлі з боку 
архівного відділу, в результаті чого були розбиті вікна в кабінеті начальника та в 
архівосховищах. 

 І знову постало питання, що для збереження документів необхідно як-небудь закрити 
вікна. Використовували підручні засоби: інформаційні стенди, які у мирний час були 
розміщені на стінах, фанеру, брезент. Працівники архівів намагалися зробити все можливе, 
щоб зберегти документи.  

Але, незважаючи на всі зусилля, деякі справи все ж таки зазнали невиправних 
пошкоджень (КСП «Дружба» – 4 справи, КСП 
«Гігант» – 4 справи, КСП «Маяк» – 8 справ). 
Зазначені документи знаходились в одному 
архівному коробі та були розміщені на стелажі як 
раз у тому місті, де був пробитий дах. 

Терміново, 27 січня 2015 року, у зв’язку з 
необхідністю збереження документів Національного 
архівного фонду, керівництвом 
райдержадміністрації разом з працівниками архівів 
було прийнято рішення про часткове переміщення 
фондів архівів до м. Курахове. У першу чергу були 
вивезені всі облікові документи архівних установ, 
оргтехніка, документи фонду № 118 «Мар’їнська 
районна державна адміністрація» та фонду № 19 
«Мар’їнська районна рада», а також найбільш 
затребувані документи районного Трудового архіву, 
що складає більше 8000 одиниць зберігання. 
Переміщення здійснювали в декілька етапів,  

Архівосховище №1. 

Робоча кімната. Вікно архівосховища № 1 (закрито брезентом). 
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 враховуючи і тимчасову тишу у місті, і наявність транспорту. Так, на різних машинах, 
навіть на машині швидкої допомоги, були вивезені архівні документи. Не зважаючи на 
безперервні обстріли, дівчата вантажили справи самотужки (архівні короби та бокси, вага 
яких складає від 8 кг до 25 кг). 

Тимчасове приміщення для зберігання архівних документів надали в Курахівській 
ЗОШ № 5. Це була звичайна класна кімната на другому поверсі. Нам взагалі було 
незрозуміло – як ми будемо розміщувати документи, як працювати, чи надовго ми 
залишимося в школі, і як взагалі планувати і свою роботу, і своє особисте життя…. 
Розуміючи, що у найближчий час це буде нашим «притулком», шкільні парти ставили одна 
на одну, і виходили такі собі саморобні стелажі, стільці також ставили спинками один до 
одного, а потім ще і зверху, для того щоб максимально більше розмістити документів. 
Працівники теж облаштували тут свої робочі місця, спочатку сиділи за шкільними партами, 
а потім керівництво школи надало столи з їдальні та два бібліотечні стелажі для документів. 

Наприкінці 2014 та на початку 2015 року міжміське автотранспортне сполучення 
було нестабільним, а пересування автомобільними шляхами – взагалі небезпечним для 
життя. Працівники архівів пішли назустріч громадянам і установам та почали приймати 
запити переважно у телефонному режимі і електронною поштою. А вже при отриманні 
довідок громадяни писали заяви, а установи надавали оригінали запитів. З середини 2015 
року прийом громадян здійснювався у штатному режимі. За шкільною партою, в класній 
кімнаті, було облаштовано місце для відвідувачів. 

Для виконання повноважень місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування, відповідно до Закону України «Про військові-цивільні адміністрації», в 

районі проведення операції об’єднаних сил 
(антитерористичної операції) можуть 
утворюватися тимчасові державні органи – 
військово-цивільні адміністрації. 

Переміщення до ЗОШ № 5 м. Курахове. Розміщення документів (класна кімната). 

Облаштоване місце для прийому громадян. 
(м. Курахове, ЗОШ № 5) 

Кількість громадян, прийнятих на особистому 
прийомі за 2014-2019 роки  
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Таким чином, для виконання повноважень міських рад та державної адміністрації на 
території Мар’їнського району були утворені військово-цивільні адміністрації, які згодом 
були внесені до Списку № 1 дженел комплектування НАФ архівного відділу: 

 Мар'їнська районна військово-цивільна адміністрація Донецької області (Указ 
Президента України від 05 березня 2015 року № 123/2015); 

 військово-цивільна адміністрація міста Красногорівка Мар’їнського району (Указ 
Президента України від 05 березня 2015 року № 123/2015); 

 військово-цивільна адміністрація міста Мар’їнка та села Побєда Мар’їнського району 
(Указ Президента України від 07 серпня 2015 року № 469/2015). 
З новоствореними установами розпочалась консультаційно-методична робота щодо 

складання положень про архів та ЕК, номенклатур справ, ведення діловодства, оскільки 
штат працівників вищезазначених місцевих рад був повністю оновлений. 

Склад документів, внесених до номенклатур справ Красногорівської ВЦА та ВЦА м. 
Мар’їнка та с. Побєда змінився, наприклад, замість рішень виконавчого комітету та рішень 
сесій, видаються розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації. Також у 
діловодстві відклались документи з питань пошкодження житла (реєстри пошкодженого та 
зруйнованого житла під час проведення ООС (АТО), акти обстеження технічного стану 
житлових багатоповерхових будинків та адміністративних будівель, що постраждали 
внаслідок бойових дій та ін.). Дуже сумно стає на душі, після цих рядків…..у ХХІ сторіччі, у 
нас в Україні йде мова про зруйновані будинки та скалічені долі наших співвітчизників, але 
ж це наша історія. 

Стосовно документів районної державної адміністрації слід зазначити, що відповідно 
до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2017 року «Про затвердження 
Порядку надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних 
конфліктів», розпорядженням голови районної державної адміністрації, керівника районної 
військово-цивільної адміністрації надається вищезазначений статус дітям, які зазнали 
психологічного насильства, внаслідок проживання/перебування в населеному пункті, на 
території якого здійснювалась антитерористична операція. 

25 жовтня 2015 року по всій Україні були проведені чергові місцеві вибори. Але в 
окремих підконтрольних українській владі населених пунктах на території Мар’їнського 
району вибори не відбулись. Відповідно до постанови ЦВК від 29 серпня 2015 року № 207 
«Про неможливість проведення чергових виборів депутатів окремих районних, міських, 
районних у містах, сільських, селищних рад Донецької області та відповідних сільських, 
селищних, міських голів 25 жовтня 2015 року» голосування на території Красногорівської 
та Мар’їнської міських рад, Богоявленської, Галицинівської, Єлизаветівської, Зорянської, 
Катеринівської, Костянтинівської, Максимільянівської, Новомихайлівської та Степненської 
сільських рад могло бути небезпечним для життя громадян через наближеність воєнних дій. 

Для тимчасового зберігання виборчої документації, керівництвом школи було 
виділено додаткове приміщення 3 кв. м (за часів Радянського Союзу там зберігалась зброя, 
яка використовувалась на уроках з початкової військової підготовки). Всього прийнято на 
зберігання до архівного відділу 39 боксів, 5 пакетів, 78 справ тимчасового зберігання та 62 
справи постійного зберігання; до районного Трудового архіву прийнято 21 справу з 
кадрових питань (особового складу). 

Повноваження Мар'їнської районної військово-цивільної адміністрації Донецької 
області було припинено після проведення виборів до районної ради (Указ Президента 
України від 04 квітня 2016 року № 125/2016 «Про питання припинення повноважень деяких 
військово-цивільних адміністрацій»). Проте у вересні 2016 року знову було утворено 
Мар'їнську районну військово-цивільну адміністрацію Донецької області (Указ Президента 
України від 28 вересня 2016 року № 414/2016 «Про утворення військово-цивільної 
адміністрації»). 

Після припинення повноваження Мар’їнської районної ради, розуміючи необхідність 
подальшого функціонування районного Трудового архіву, діяльність якого направлена на 
забезпечення соціального захисту громадян, відповідно до розпорядження голови 
Мар’їнської районної держадміністрації, керівника районної військово-цивільної 
адміністрації від 03 січня 2017 року № 1/1 районний Трудовий архів тимчасово 
підпорядковано Мар’їнській райдержадміністрації.  

До березня 2017 року робота архівних установ одночасно здійснювалась і у місті 
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Мар’їнка, і у місті Курахове у зв’язку з тим, що значна частина справ все ж таки 
залишалася у Мар’їнці. Але у квітні 2017 року на виконання п. 2 доручення голови 
облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 26 квітня 
2017 року № 13/01 до доручення Віце-прем’єр-міністра України Кириленка В.А., з Мар’їнки 
необхідно було евакуювати документи всіх архівних фондів. Розуміючи, що, на жаль, в 
класній кімнаті на «саморобних» стелажах та шкільних партах неможливо розмістити всі 
справи, що знаходяться на зберіганні в архівному відділі, було прийнято рішення перевезти 
стелажі районного Трудового архіву, враховуючи той факт, що архівосховище знаходиться 
на І-ому поверсі і стелажі складаються з двох частин. У перевезенні документів і металевих 
стелажів допомагали працівники 7-го державного пожежно-рятувального загону (ДПРЗ-7) 
Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Донецькій 
області  (ГУ ДСНС України у Донецькій області). Всього було перевезено 8 стелажів (110 
погонних метрів), протягом трьох діб архівісти розміщували документи архівних фондів. 

Не дивлячись на складні умови 
роботи, діяльність архівних установ 
здійснювалась по всіх напрямках, 
виконувались всі планові показники. 
Приймання документів Національного 
архівного фонду від юридичних осіб – 
джерел формування архівного відділу проводили щорічно відповідно до графіку. Районний 
Трудовий архів також приймав документи ліквідованих підприємств. Класна кімната 
площею 63 м², немов гумова, вміщала все. 

     Всього прийнято документів 
протягом 2014-2019 років: 

архівний відділ – 3248 од. зб.; 
районний Трудовий архів – 2166 

од. зб. 
     Відповідно до організаційних 
заходів державного архіву Донецької 
області, архівним відділом передано на 
зберігання документи 5 фондів, а саме: 

Луганська сільська рада – 125 од. 
зб. за 1992-2003 роки; 

Олександрівська селищна рада – 
141 од. зб. за 1992-2004 роки; 

 Старомихайлівська селищна рада – 134 од. зб. за 1992-2004 роки; 
 Степненська сільська рада – 139 од. зб. за 1992-2005 роки; 
Управління Держземагентства у Мар’їнському районі Донецької області – 112 од. зб. за 

1996-2015 роки. 

Перевезені стелажі районного Трудового архіву. 

Розміщення документів (класна кімната). 
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У зв’язку із створенням на території району комунальної установи «Трудовий архів м. 
Курахове Курахівської міської ради», районним Трудовим архівом було передано на 
зберігання до новоствореної архівної установи 15 фондів на 2014 од. зб. (документи з 
кадрових питань (особового складу) підприємств, установ, які здійснювали свою діяльність 
на території зазначеної міської ради). 

На сьогоднішній день, на жаль, немає можливості розмістити всі документи 
відповідно до вимог Правил роботи архівних установ (топографічні покажчики, номери 
стелажів, полиць тощо), але це не заважає виконувати основні функції архівів на належному 
рівні. 

Всього виконано запитів за 2014-
2019 роки: 

архівний відділ – 1185; 
районний Трудовий архів – 2114. 

З метою популяризації архівних 
документів до визначних дат та історичних 
подій, архівним відділом 
райдержадміністрації були підготовлені та 
експоновані виставки, а саме: 

2017 рік - до 85-ої річниці Голодомору 
1932-1933 років в Україні — геноциду 
Українського народу, на вебсайті 
Мар'їнської райдержадміністрації (сторінка 
архівного відділу) розміщено скановані копії рукописних спогадів мешканців Мар'їнського 
району про події того часу, а також онлайн-виставку державного архіву Донецької області 
«Голод на Донбасі»; 

до Дня пам'яті та примирення і 73-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій 
війні архівним відділом райдержадміністрації спільно з учнями загальноосвітньої школи 
№ 5 м. Курахове підготовлено та проведено виставку документів «Щоб пам'ятали...».  

2018 рік - до 27-ї річниці незалежності України в приміщенні загальноосвітньої школи 
№ 5 м. Курахове розміщено виставку документів «День незалежності України. Україна 
незалежна – 2018». Окремим розділом виставки є «Участь Донбасу у здобутті незалежності 
(1990-1991 роки)»; 

до 75-ї річниці вигнання нацистів з Донецької області в приміщенні загальноосвітньої 
школи № 5 м. Курахове було експоновано виставку документів «Живи та пам’ятай…».  

Також продовжувалась робота щодо публікацій в районній громадсько-політичній 
газеті «Мар’їнська нива» як статей, так і заміток в рубриці «Про що писала наша 
районка» (ця форма роботи ведеться архівом більше 30 років) та розміщення на вебсторінці 
райдержадміністрації онлайн-виставок державного архіву Донецької області.  

В 2019 році архівний відділ долучився до заходів з відзначення 5-ої річниці звільнення 
міст Мар’їнка та Красногорівка від незаконних 
збройних формувань. Головним спеціалістом 
архівного відділу Наталією Томулець 
підготовлено тематичну фотовиставку «Міста, 
опалені війною», яка експонувалась у фойє 
районного будинку культури міста. У 
фотовиставці були представлені фото міст до 
початку бойових дій і після звільнення (всього 
50 фото), які надруковано на фотопапері та 
заламіновано. 

Мета фотовиставки – показати 
мешканцям міст і пристутнім на заході наше 
мирне життя і як на сьогоднішній день 
виглядають зруйновані заводи, будинки, 
обласний шпиталь для ветеранів, школа-
інтернат ім. Макаренка, дитячі садки. 

Фотовиставка (серпень 2019 року). 
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В рамках Регіонального культурно-просвітницького проєкту «Донбас – це Україна» 
архівним відділом було проведено уроки для учнів старших класів: 

«Культурні заклади як джерело 
інформації про історію світу та України»; 

«Видатні постаті Донеччини»; 
«Історія заселення території Донецької 

області»; 
«Дім, де живе історія». 
До 100-річчя створення системи 

архівних установ України, архівним 
відділом та районним Трудовим архівом 
підготовлені статті, в яких наведені не лише 
сухі статистичні цифри про діяльність, а 
описана велика та кропітка робота архівістів 
Мар’їнського району. 

Протягом 2014-2019 років не 
припинялась робота з установами, 
організаціями, підприємствами щодо 
надання консультацій, методично-
практичної допомоги. З грудня 2014 року 
відновила свою роботу експертна комісія 
архівногого відділу. Для організації проведення засідань звертались з проханням до 
адміністрації школи про надання вільної класної кімнати. 
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Всього за 5 років схвалено: 
51 опис № 1 – справ постійного зберігання на 3898 од. зб.; 
108 описів № 2к – справ з кадрових питань (особового складу) на 4310 од. зб.; 
актів про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного 

фонду, – 94 на 2915 позицій в кількості 18245 справ; 
номенклатури справ – 79; 
положення про ЕК – 19; 
положення про архівні підрозділи – 7; 
інструкції з діловодства – 30. 

Водночас, поступово відновлював свою роботу і державний архів Донецької області. 
Так, відповідно до плану організаційних заходів державного архіву області, у 2016 році 
було проведено тематичну перевірку в архівному відділі та архівному підрозділі  
райдержадміністрації. У квітні 2017 року здійснено перевірку роботи районного Трудового 
архіву (перевірки проведені у школі, де тимчасово розмістились архівні установи). 

Також постійно проводяться зустрічні перевірки працівниками 
Великоновосілківського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Донецької 
області щодо правильності та достовірності виданих архівних довідок. 

Крім планових показників, архівним відділом 
проводиться робота щодо виявлення документів, які 
відтворюють історичні події в регіоні та в цілому в 
Україні. У 2018 році працівники Новомихайлівської 
сільської ради звернулись за консультацією щодо 
проведення експертизи цінності документів та 
складання описів. На очі потрапили фото зруйнованих 
будівель, господарських споруд (с. Новомихайлівка 
неодноразово потрапляло під обстріли). Після 
спілкування з сільським головою було прийнято 
рішення щодо долучення до опису справ постійного 
зберігання документів, які мають культурну та 
історичну цінність. Таким чином, до річного розділу 
опису за 2014-2015 роки внесені справи «Документи 
(акти обстеження житлових та господарських будівель, 
заяви, фото) громадян сільської ради, потерпілих 
внаслідок проведення антитерористичної операції» в кількості трьох томів. І така робота 
буде продовжуватися з іншими місцевими радами, які безпосередньо знаходяться на лінії 
зіткнення.  

Хотілось би ще раз зазначити, що ми живемо в регіоні, який знаходиться в епіцентрі 
історичних подій. Так, у 2014 році ми стали свідками організації виборчого процесу з 
виборів Президента України у безпрецендентно негативних безпекових умовах, викликаних 
збройною агресією Російської Федерації на території Донецької області. Місто Мар’їнка 
завжди було центром територіального виборчого округу, не став виключенням і 2014 рік. З 
моменту створення окружної виборчої комісії, архівний відділ співпрацював з членами 
комісії щодо надання допомоги у складанні номенклатури справ, подальшого науково-
технічного опрацювання та передавання документів. Але ситуація, яка склалася на той час 
на Сході України, внесла свої корективи. Під час роботи окружної виборчої комісії 
територіального виборчого округу № 60 ключовим фактором була масова протидія 
виборчому процесу з боку незаконних збройних формувань, тому центр територіального 
виборчого округу № 60 було перенесено з міста Мар’їнка до селища міського типу Велика 
Новосілка.  

Після п’яти років неоголошеної війни місто Мар’їнка знову стало центром 
територіального виборчого округу, але вже як місто, визволене від незаконних збройних 
формувань. Територіальний виборчий округ № 59 охопив межі міст Вугледар, 
Новогродівка, Селидове, а також Великоновосілківський та Мар'їнський райони. 
Відзначимо, що вибори в Мар'їнці проходили буквально в 400 метрах від лінії фронту. 
Військові позмінно приїжджали з позицій і віддавали свій голос на спецдільницях біля лінії 
розмежування. Саме цей факт був особливим в нашому територіальному окрузі. 

Під час проведення виборів Президента України та виборів народних депутатів  

Сформовані справи (с. Новомихайлівка). 
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України, архівним відділом були прийняті першочергові заходи у наданні методичної та 
практичної допомоги окружним виборчим комісіям при складанні номенклатури справ, 
описів справ, актів про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ, науково-
технічного опрацювання документів. Після проведення чергових виборів Президента 
України, на зберігання до архівного відділу надійшли документи Окружної виборчої комісії 
з виборів Президента України територіального виборчого округу № 59 (21 од. зб. 
постійного строку зберігання та 294 од.зб., 204 архівні бокси, 140 мішків документів 
тимчасового строку зберігання), а також колекція документів з позачергових виборів 
народних депутатів України, які висвітлюють виборчий процес (інформаційні бюлетені, 
передвиборчі програми, агітаційна поліграфічна продукція тощо). Працівниками архівного 
відділу надана практична допомога в організації  приймання-передавання документів 
постійного строку зберігання з виборів народних депутатів України до державного архіву 
Донецької області у м. Костянтинівка.   

Поступово почала відновлюватись інфраструктура міст, житлові будинки, 
адміністративні будівлі. Протягом 2018-2019 років проведено ремонт у приміщеннях 
архівного відділу та районного Трудового архіву в м. Мар’їнка. У робочих кімнатах та 
архівосховищах замінені пластикові вікна, вхідні двері, відремонтовано сходи. У зв’язку з 
відсутністю газопостачання у місті, в приміщеннях встановлені панельні керамічні 
електрообігрівачі.  

 

Кабінет головного спеціаліста та архіваріуса 
архівного відділу  

Кабінет начальника архівного відділу 

Кабінет завідувача районного Трудового архіву. Сходи. 
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Восени 2019 року архівні установи відновили свою роботу у місті Мар’їнка 
(переміщено облікову документацію, оргтехніку). Документи Національного архівного 
фонду та з кадрових питань (особового складу) районного Трудового архіву досі 
залишаються у ЗОШ № 5, тому по мірі надходжень запитів, працівники архівів 
продовжують працювати в м. Курахове. 

Багато випробувань випало на нашу долю протягом цих майже шести воєнних років. 
Жодним нормативним документом не передбачено відповіді на питання, які виникали під 
час роботи архівних установ. Незважаючи на продовження бойових дій, архівісти сумлінно 
виконують свої обов’язки і мріють, що дуже скоро настане мирне життя. 

Ми, так само, як і всі наші мешканці, живемо із надією про повне припинення вогню 
та маючи власний гіркий досвід, бажаємо миру для всієї України. 

 
 

Томулець Наталя Петрівна, 
головний спеціаліст відділу 
Мар’їнської райдержадміністрації 
 
Нефьодова Ганна Павлівна, 
завідувач районного Трудового 
архіву при Мар’їнській районній раді 
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АРХІВНИЙ ВІДДІЛ НІКОЛЬСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ. 
2014-2019 РОКИ. РОБОТА ВІДДІЛУ 

 
Початок 2014 року… Події на Майдані в Києві особливо не вплинули на життя 

мешканців Володарського району (з 2016 року – Нікольський район). Ті, хто підтримував 
події Майдану, та ті, хто мав іншу точку зору, не протистояли один одному.  

У квітні 2014 року в Донецькій та Луганській областях активізувалися протестні 
настрої населення. В цей період у Володарському районі протестів та мітингів не 
відбувалося. 

Напередодні травневих свят, 30 квітня 2014 року, в селище Володарське приїхали 
представники так званої «ДНР», проголосивши свої вимоги:  

змінити на адмінбудівлі прапор України на прапор «ДНР»; 
виділити кімнату в адмінбудівлі для підготовки референдуму. 

Керівники району не пішли на конфлікт з озброєними та агресивними представниками 
«ДНР» та виконали їх умови. Представники «ДНР» провели біля адмінбудівлі мітинг, 
закріпили свій прапор, зняли прапор України. 

Ці події стали початком напруженої роботи архівного відділу Володарської 
райдержадміністрації. Невизначеність ситуації в районі, некерованість подій дуже вплинули 
на відповідальність за збереження документів. Саме в цей час працівники архівного відділу 
зрозуміли, що відповідальність за документи архіву покладається особисто на них. Було 
встановлено додаткове чергування працівників у відділі до 21 години вечора та у вихідні та 
святкові дні. Ми вважали, що в цій ситуації можна було покладатися тільки на людський 
фактор, а не довіряти сигналізації та відеоспостереженню. 

23 травня 2014 року в адмінбудівлю Володарської райдержадміністрації прийшли 
представники спецпідрозділу «Донбас». Під час зустрічі військові були стурбовані тим, що 
на будівлі прапор так званої «ДНР». Для всіх було сказано, що так званої «ДНР» в районі 
більше немає та Володарський район взято під охорону бійцями українського 
спецпідрозділу «Донбас». 

До воєнних подій, обстрілів та інших воєнних дій в Володарському районі не дійшло. 
Життя поступово підлаштовувалося під події АТО, в районі стали розташовуватися 
військові підрозділи. Все частіше мешканці району стали приймати біженців та 
переселенців з окупованих територій.  

Діяльність архівного відділу 
Нікольської райдержадміністрації в період з 
2014 по 2019 роки не призупинялася. 
Установа не зазнала втрат документів, не 
пошкоджувалося майно та обладнання. 
Штатна чисельність працівників не 

змінювалася – три 
штатні одиниці 
державних 
службовців. Робота 
архівного відділу 
здійснювалася відповідно до річного плану роботи, всі планові 
завдання виконувалися. 

Пріоритетними напрямками роботи архівного відділу 
Нікольської райдержадміністрації було визначено: 

 забезпечення збереженості документів; 
 організація обліку документів; 
 організація роботи з установами, організаціями та 

підприємствами у зоні комплектування архіву; 
 популяризація архівної  інформації серед населення району.  

     Новою формою роботи в 2014-2015 роках стало сприяння 
держархіву області в пошуках установ та організацій обласного 
підпорядкування, які перереєстровувалися, виїжджаючи з 
окупованої території. Так, станом на 01.04.2016, у Володарському 
районі зареєстровано 11 установ обласного підпорядкування, дані  
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про ці установи передано до обласного архіву для подальшого використання в роботі з 
установами. 

     Не зважаючи на події АТО, в 2015 році в 
приміщенні архівного відділу власником 
будівлі було виконано значні ремонтні 
роботи: встановлено нові вікна, зроблено 
нову систему опалення та встановлено 
систему кондиціювання повітря в сховищах 
архівного відділу, що значно вплинуло на 
настрій працівників та надало бажання 
працювати краще. 
Місцеві вибори 2015 року відбулися не у 
всіх сільських радах району. В списку 
фондів архівного відділу – 12 фондів 

виборчих комісій. У трьох сільських радах, що знаходилися 
у «сірій зоні» та наближені до лінії воєнних дій, місцеві 
вибори не проводилися, тому три фонди залишилися без 
поповнення: «Зорянська сільська виборча комісія», 
«Кальчицька сільська виборча комісія», «Касянівська 
сільська виборча комісія». 

З 2016 року відновилися щорічні тематичні перевірки 
держархівом Донецької області. Так, у 2016 році було 
проведено тематичну перевірку роботи архівного підрозділу 
Нікольської райдержадміністрації. 

При щорічному  плануванні роботи архівним відділом багато уваги приділялося 
використанню інформації НАФ, а саме підготовка публікацій, виставок, лекцій з 
використанням архівних документів.  

     Протягом 2014-2019 років та на 
майбутнє архівний відділ 
Нікольської райдержадміністрації 
виконує місію реалізації 
державної політики на території 
Нікольського району, що сприяє 
демократичному розвитку, 
задоволенню інформаційних 
потреб, реалізації прав та 
законних інтересів кожної людини 
шляхом забезпечення: 
конституційних прав людини і 
основних свобод; 
рівного доступу до 

інформаційних ресурсів суспільства, зокрема, архівних інформаційних ресурсів; 
надання якісних та 

комплексних архівних 
послуг. 

Головним є бачення 
ефективної, дієвої та 
скоординованої роботи 
архіву, призначеного для 
зберігання, примноження та 
використання Національного 
архівного фонду як складової 
частини культурної 
спадщини, що є надбанням 
української нації. 

Пріоритетні завдання 
діяльності архівного відділу 
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архівного відділу Нікольської райдержадміністрації на майбутній період:  
цифровізація усіх процесів архівної справи та діловодства. 
забезпечення збереженості Національного архівного фонду як складової  культурної 

спадщини. 
популяризація архівних документів до пам’ятних дат та ювілеїв визначних осіб в історії 

України. 
розширення приміщень архівосховищ.  

Нікольський район, всі установи, організації, заклади весь період 2014-2019 років  
працювали з повною відповідальністю за те, що нащадкам треба буде розповісти не тільки, 
як йшли бойові дії, але й про життя у прифронтових зонах у період АТО. Працівники 
архівного відділу за цей період роботи усвідомили головні пріоритети роботи в архівній 
справі: підтримка захисту прав та інтересів громадян; патріотизм та відданість; прозорість 
та відкритість; компетентність та самовдосконалення. 

 
 

Альгіна Олена Геннадіївна, 
начальник архівного відділу 
Нікольської райдержадміністрації 
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ДІЯЛЬНІСТЬ АРХІВНОГО ВІДДІЛУ ОЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ 
РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ ЗА 2014-2019 РОКИ 

 
Аналіз підсумків діяльності архівного відділу Олександрівської райдержадміністрації 

за період 2014-2019 років свідчить, що робота відділу була спрямована на реалізацію 
законодавства про архівну справу, забезпечення збереженості, обліку та охорони 
документів Національного архівного фонду України, вирішення пріоритетних завдань.  

Відділ має статус юридичної особи, є структурним підрозділом Олександрівської 
райдержадміністрації, підзвітний та підконтрольний голові райдержадміністрації та 
державному архіву Донецької області. 

Архівний відділ розташовано в орендованому приміщенні адміністративної будівлі на 
другому поверсі. Загальна площа складає 90,3 м², з них архівосховище – 48 м², 2 робочі 
кімнати – 42,3 м². 

Незважаючи на нестабільну політичну ситуацію в країні та економічну кризу, нам 
вдалося зберегти статус відділу та штатну чисельність у кількості 3 одиниці державних 
службовців: начальник відділу та 2 головні спеціалісти. У квітні 2016 року внесено зміни до 
структури архівного відділу, а саме виведено посаду провідного спеціаліста та введено 
головного спеціаліста.  

     В роботі архіву допомагали спеціалісти 
державного архіву області. Постійно 
проводились перевірки роботи відділу, а саме в 
2016 році здійснено тематичну перевірку обліку 
документів архівного відділу, в 2017 році 
проведено перевірку-аудит з питань організації 
архівної справи в районі та забезпечення 
збереженості документів Національного 
архівного фонду, в 2018 році здійснено 
тематичну перевірку стану організації роботи зі 
зверненнями громадян. За результатами 
перевірок робота архівного відділу була визнана 

задовільною. Враховано рекомендації, недоліки усунуто. 
Протягом 2014-2019 років зміцнено матеріально-технічну базу та покращено умови 

роботи у відділі. Для працівників архіву в 2016 році придбано 1 комп’ютер, блок 
безперебійного живлення, багатофункціональний пристрій; в 2017 році – меблі для робочих 
кімнат, ниткошийний апарат; в 2018 році – 2 комп’ютери, багатофункціональний пристрій 
та пристрій безперебійного живлення.  

Для покращення умов зберігання документів Національного архівного фонду в 
2016 році придбано 2 стелажі, 30 коробок; в 2017 році – 13 стелажів та 60 коробок. 

В 2018 році в архівосховищі підключено систему пожежної сигналізації до загальної 
системи передачі тривожних сповіщень у м. Маріуполь та підписано договір з ТОВ “ВИД-
Д” на роботи з технічного обслуговування та пожежного спостереження за системою. 
Також для покращення охоронно-пожежної безпеки відділу кожен рік перезаряджаються 
3 вогнегасники та придбано 1 новий вогнегасник. Працівники відділу пройшли заняття на 
протипожежну тематику.   

Для використання інформації архівних документів та проведення виставок в 2017, 
2018 роках придбано 4 виставкові стенди. 

Головним завданням архівного відділу є забезпечення збереження документів НАФ, а 
насамперед ліквідованих установ. Протягом 2014-2019 років відділом надано організаційну 
та методичну допомогу в упорядкуванні документів та надання описів на розгляд ЕПК 
держархіву області: управління юстиції в Олександрівському районі, відділ 
Держземагентства, відділ статистики та 10 сільських рад, які було ліквідовано в процесі 
реорганізації шляхом приєднання до Олександрівської селищної ради (ОТГ). Усі документи 
НАФ ліквідованих установ прийнято на державне зберігання до архівного відділу та 
закрито фонди. 

За звітний період до архівного відділу надійшли 11 нових фондів та вибуло 2 фонди. 
Документи фондів  відділу Держземагентства та Держгеокадастру в Олександрівському 
районі в 2018 році передано на  зберігання до державного архіву області. 
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Всього за 2014-2019 роки до архівосховища прийнято документи НАФ установ списку 
№ 1 – джерел комплектування архівного відділу у кількості 6318 одиниць зберігання.  

     Відповідно до 
постанови 
Центральної виборчої 
комісії від 30 квітня 
2014 року № 435 «Про 
Порядок передачі 
окружними виборчими 
комісіями з виборів 
Президента України 
виборчої та іншої 
документації на 

зберігання до місцевих державних архівних установ» в 2014 році архівним відділом 
прийнято виборчу документацію тимчасового зберігання Окружної виборчої комісії з 
виборів Президента України територіального виборчого округу № 47 у кількості 8 одиниць 
зберігання та 38 пакувань. В 2015, 2018 роках до відділу надійшли документи тимчасового 
зберігання з місцевих виборів у кількості 149 справ та 48 пакувань. 

Виконання соціально-правових, майнових та тематичних запитів є одним з 
найважливіших напрямків використання архівних документів. Саме за результатами цієї 
роботи пересічний громадянин складає власне уявлення про ефективність роботи архіву, 
важливість цієї установи в структурі органів державної влади.  

Робота з відвідувачами архіву, організація їхнього приймання, якісний і своєчасний 
розгляд заяв знаходяться на контролі начальника архівного відділу. Працівниками відділу 
дотримуються вимоги щодо виконання запитів громадян та своєчасно надаються архівні 
довідки, копії, витяги. 

Використання документальних джерел у архівному відділі організовувалось шляхом 
ініціативного інформування, організації виставок документів, оприлюднення інформації 
через ЗМІ, проведення лекцій та екскурсій. 

Рік Запити Виставки Статті Екскурсії 

2014 161 2 2 4 

2015 116 4 3 4 

2016 92 2 2 3 

2017 163 2 4 3 

2018 158 3 6 2 

2019 202 7 7 1 
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В жовтні-листопаді 2019 року в рамках Регіонального культурно-просвітницького 
проєкту «Донбас – це Україна!», започаткованого державним архівом Донецької області, 
для учнів Олександрівського професійного аграрного ліцею було  проведено 4 уроки та 
екскурсію в архівному відділі. 

 
 
 

Відповідно до Плану заходів щодо виконання Регіональної програми здійснення 
контролю за наявністю, станом і рухом документів НАФ у Донецькій області на 2015-2019 
роки архівним відділом в 2015 році проведено перевіряння наявності і стану документів 
НАФ 60 фондів, що знаходяться на зберіганні у відділі, у кількості 7118 одиниць зберігання. 
Протягом 2016 року перевірено документи НАФ, що зберігають юридичні особи, які 
розташовані на території Олександрівського району. Всього перевірено 34 установи, 11850 
одиниць зберігання. 

Одним із пріоритетних напрямків діяльності відділу є робота з підприємствами, 
установами та організаціями з питань архівної  справи. В 2016 році уточнено та схвалено на 
засіданні експертної комісії архівного відділу та ЕПК державного архіву Донецької області 
списки № 1, № 2 та № 3 юридичних осіб, що перебувають у зоні комплектування архівного 
відділу райдержадміністрації. 

Відділом постійно проводились перевірки роботи юридичних осіб, що зберігають 
документи НАФ, з питань діловодства та архівної справи. Складено довідки про перевірки, 
аркуші та акти перевіряння і стану документів. 

З метою покращення роботи архівних підрозділів установ, підприємств та організацій 
району архівним відділом щорічно організовувались семінари-навчання для відповідальних 
осіб за архів та діловодство з актуальних питань в галузі архівної справи. Постійно 
надавалась методична та практична допомога в упорядкуванні документів, складанні описів 
справ та науково-довідкового апарату до них. 

В архівному відділі успішно діяла експертна комісія, до компетенції якої належить 
розгляд питань, пов’язаних із внесенням документів до НАФ, схваленням результатів 
експертизи цінності документів, погодженням номенклатур справ та описів на документи 
установ, підприємств, організацій району. 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Перевірки 7 8 10 9 5 4 
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У відділі постійно проводились заходи щодо поліпшення умов зберігання документів, 
їх оптимального розміщення, контролю за температурно-вологісним режимом в 
архівосховищі. 

Станом на 01 січня 2020 року в архівному відділі райдержадміністрації на державному 
зберіганні знаходяться документи НАФ – 68 фондів у кількості 12392 одиниці зберігання. 

Проблемним питанням залишається комплектування архівних фондів аудіо- та 
електронними документами, які утворюються у діяльності юридичних осіб.  

Звичайно, умови, в яких доводиться працювати, не завжди є оптимальними, інколи 
вони є надзвичайно складними. Незважаючи на це,  колектив архівного відділу 
Олександрівської райдержадміністрації виконує поставлені перед ним завдання у повному 
обсязі. 

 
 

Панібратченко Вікторія Олексендрівна, 
в. о. начальника архівного відділу 
Олександрівської райдержадміністрації 

Рік 
Номенклат
ури справ 

Положення 
про ЕК 

Положення 
про 

архівний 
підрозділ 

Описи 
справ 

постійного 
зберігання/ 

од. зб. 

Описи 
справ з 

кадрових 
питань 

(особового 
складу)/ 
од. зб. 

Акти про 
вилучення 

для 
знищення 

документів, 
не 

внесених 
до НАФ/ 

поз. 

Інструкція 
з 

діловодств
а 

2014 36 8 4 13/ 1677 20/ 1522 8/ 234 11 

2015 27 19 19 45/ 4650 18/ 685 5/ 442 2 

2016 11 - - 12/  1549 27/ 890 6/ 549 - 

2017 24 - - 12/ 1349 11/ 419 7/ 107 1 

2018 5 - - 9/ 571 11/ 880 7/ 115 1 

2019 10 3 - 17/ 2866 19/ 991 14/ 539 - 
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ВОЄННІ ПОДІЇ ЦЬОГО ЧАСУ. 
АРХІВНИЙ ВІДДІЛ ПОКРОВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ 

 
Криза в суспільстві триває і наростає: політика, економіка, громада – все 

розшарувалось та розділилось, світячи «чорними дірками», проблемними місцями, які сяк-
так були зшиті-зіштопані, а нині – остаточно розірвались та розвалились. Оптимізм 
лишається черпати лише у весняному повітрі...  

Події, які відбувалися на Майдані в Києві 21 листопада 2013 року, викликали, в першу 
чергу, занепокоєність за майбутнє держави, бо на наш погляд, на жаль, на Євромайдані 
насилля не вдалося уникнути. Єврореволюція виявилася незрівнянно жорстокішою. Люди 
на Майдані боролися не за матеріальні цінності, а за духовні – свободу, гідність, 
демократію. 

Хотілося сподіватися, що про гідність і свободу українського народу ми 
згадуватимемо не лише 21 листопада, а будемо відстоювати ці найвищі цінності у своєму 
повсякденному житті і праці на благо кожної української сім’ї і всього українського народу. 
Успіх реалізації ідеалів Революції Гідності сьогодні залежить від праці кожного з нас. Якщо 
кожен із нас вболіватиме за долю своєї країни і житиме за принципом «якщо не я – то хто?», 
ми неодмінно переможемо всі наші негаразди, всіх внутрішніх і зовнішніх ворогів і 
виведемо нашу дорогу Україну із тієї тяжкої скрути, в якій вона нині опинилася. 

Якщо в столиці, північних, центральних і західних регіонах України нова влада, яка 
заявила про відновлення руху в бік євроінтеграції, користувалися певною підтримкою 
населення і швидко зміцнили своє становище, то на південному сході характер приходу до 
влади колишньої опозиції, її перші рішення і сприяння радикальним організаціям 
українських націоналістів викликали невдоволення і акції протесту проти нової влади. 
Посилюється нестабільність і розкол в суспільстві, вийшли на перший план глибинні 
внутрішні протиріччя українського суспільства, які почали проявлятися ще в середині 
1990 років і загострилися за часів «Помаранчевої революції», а потім в ході подій, що 
відбувалися після листопада 2013 року. 

 

СИТУАЦІЯ В РАЙОНІ 
На даний час окупації та бойових дій на території району не має. В районі 

дислокуються військові частини, зі слів місцевих жителів, стосунки здебільшого 
доброзичливі. Якщо є прояви негативної поведінки або негативних вчинків з боку 
військових,  керівництво цих частин реагує на них відповідно. 

До свят військовим та місцевим жителям району неоднократно були організовані 
культурно-масові заходи, а саме відділом культури райдержадміністрації неодноразово 
проводилися концерти, присвячені військовим, які проходять службу на території 
Покровського району.  

Але є і погана сторона розташування військових частин на території Покровського 
району. Велике занепокоєння викликає у жителів району те, що на території багато випадків 
виявлення покинутих боєприпасів, які можуть призвести до найстрашніших наслідків як для 
жителів, так і для працюючих аграріїв… 

У зв’язку з цією ситуацією наведемо декілька прикладів зведеної інформації по 
району: 

- «20.07.2016. Вчора був знешкоджений арсенал боєприпасів, вилучених з водойми 
Синянка в селищі Новоекономічне Покровського району»… 

- «В Покровському районі знайшли снаряд від «Урагана» 02.08.2016, 11:25 Днями в 
балці села Воздвиженка Покровського району був знайдений снаряд від реактивної системи 
залпового вогню «Ураган»… 

- «08.04.2017, 18:45. Вчора, 7 квітня, під час ремонту дороги в с. Малинівка 
(Ульянівка) Покровського району робочими був виявлений снаряд РПГ-22»… 

- «2 травня в Покровський відділ поліції надійшло повідомлення з села Романівка 
Піщанської сільради про те, що на орному полі, де працювала сільгосптехніка, були 
виявлені предмети, схожі на снаряди. Поліцейські повідомили про знахідку місцевих 
рятувальників, які, в свою чергу, викликали групу піротехнічних робіт, що базується в 
Слов'янську»… 
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ВПЛИВ ПОДІЙ НА РОБОТУ АРХІВУ 
Будівлю, в якій знаходиться архівний відділ, оминули такі події, як захоплення. Подій, 

які б негативно вплинули на роботу архіву, не було. Архівний відділ працював та 
продовжує працювати в звичайному режимі. Режим роботи архіву  був незмінним. 

Приміщення архіву не захоплювалося. Керівництвом райдержадміністрації було вжито 
заходів щодо поліпшення  умов праці для працівників архівного відділу.   

Для зберігання виборчої документації тимчасового зберігання (боксів), які, на жаль, не 
в змозі був прийняти Державний архів Донецької області у зв’язку з тим, що архів 
залишився на окупованій території, надано додатково 1 приміщення площею 15 м². 

В 2019 році завдяки підтримці Покровської районної ради проведено ремонт 
додаткової кімнати для збереження документів: встановлено витяжку; підлога устелена 
лінолеумом; встановлено пожежно-охоронну сигналізації у двох архівосховищах архіву, 
наявність яких є обов’язковою вимогою чинного законодавства, а також запорукою 
надійного і якісного зберігання документів.  

У зв’язку з кадровими змінами у 2018-2019 році архівний відділ тимчасово 
призупинив свою діяльність, що спричинило невелике відставання в показниках роботи 
архіву, а саме в упорядкуванні справ управлінської документації та прийманні на зберігання 
документів Національного архівного фонду від установ зони комплектування архівного 
відділу. 

В березні та травні 2019 року відбулися кадрові зміни, було прийнято 2 головних 
спеціалісти до архівного відділу.  

Але лише з кінця 2019 року архівний відділ почав налагоджувати свою діяльність. 
Архівний відділ знову працює в звичайному режимі. На даний час, згідно зі штатним 
розписом, в архіві значиться та працює 3 працівники. 

 

ВІДДАЛИ НАЙДОРОЖЧЕ – ЖИТТЯ… 
В період проведення АТО у Покровському району загинув один житель – Мотиль 

Сергій Анатольович, народжений 04.09.1991 в с. Сергіївка Іванівської сільської ради 
Красноармійського (Покровського) району.  

У 2010 році повернувся зі службі в армії, після чого влаштувався на шахту ім. Засядька 
у м. Донецьк. Пізніше закінчив технікум та здобув спеціальність технік-механік по ремонту 
автомобілів та двигунів. 

18.02.2015 мобілізований в Збройні сили України разом з братом. 
12.11.2015 нагороджений нагрудним знаком «23 окрема гвардійська механізована 

бригада». 
Загинув 01.12.2015 в с. Піски  Ясинуватського району Донецької області у зоні АТО 

від осколочної рани, не сумісної з життям. 
Боляче і лячно спостерігати за ситуацією, що розгорнулась у всіх сферах життя 

України. 
Це дійсно схоже на колапс, як стверджують деякі політологи та соціальні психологи... 

Дуже хотілося, що б все, що відбувається нині в Україні, було якимсь сюрреалістичним 
сюжетом будь-якого, хай і поганенького роману. Хочеться заплющити очі, закрити вуха і не 
бачити-не чути абсурду, який діється навколо, не спостерігати за трагедіями тисяч і тисяч 
людей, за бідами, стражданнями і втратами. 

Але цього не зробиш. Не станеться так, що ляжеш спати, ніби подивившись «дурного» 
фільму жахів, а вранці встанеш і полегшено зітхнеш, бо все навколо буде добре. 

Ніде не сховатись, ніде не дітись від того страшного «сюрреалізму», бо це – твоя 
земля, твоя країна, по якій тече кров, і гине твій народ. Це ті реалії, в яких ми всі тепер 
перебуваємо. 

 
 

Анашкіна Юлія Костянтинівна, 
начальник архівного відділу 
Покровської райдержадміністрації 
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РОБОТА АРХІВНОГО ВІДДІЛУ 
СЛОВ’ЯНСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ У 2014-2019 РОКИ 

 
2014 рік для архівних установ розпочався звичайно, але увійшов в історію, як рік 

початку активних воєнних дій в Донбасі та глобальних змін у роботі архівів.  
Ситуація вийшла з-під контролю 12 квітня 2014 року, після захоплення міста 

Слов’янськ. Територія Слов’янського району не була окупована та залишалась 
підконтрольною Україні. Але на землях окремих рад, здебільшого розташованих поряд із 
містом (Мирненської сільської, Андріївської, Билбасівської селищних рад тощо), на 
основних трасах та під’їздах до міста були побудовані блокпости. 

Основні адміністративні будівлі (відділу міліції, СБУ, Слов’янської міськради, 
Слов’янської райдержадміністрації, Слов’янської районної ради) були захоплені 12 квітня 
2014 року. З цього часу апарат Слов’янської райдержадміністрації, Слов’янська районна 
рада тимчасово припинили свою діяльність. 

Будівля, в якій розміщені архівний відділ та деякі інші відділи і служби району, 
розташована далеко від центру міста, і на початку подій захоплена не була, тому архівний 
відділ продовжував працювати у звичайному режимі до кінця травня 2014 року.  

В кінці травня – на початку червня почались інтенсивні обстріли, відчувався дефіцит 
води, хліба, постійно вимикалось світло. На цей час відвідувачі з населених пунктів району 
до відділу не звертались. Працівники відділу оформили чергові тарифні відпустки (основні, 
додаткові), відпустки за власний рахунок та виїхали за межі міста. 

В період окупації постраждала будівля, де розташований архівний відділ – під час 
обстрілу був зруйнований дах та вибиті вікна.  Пошкоджень або втрат архівних документів, 
документів поточного діловодства, техніки, меблів тощо у відділі не було. 

Місто Слов’янськ було звільнено українськими військами 5 липня 2014 року, і вже 
14 липня Слов’янська райдержадміністрація, у тому числі і архівний відділ, повернулись до 
звичайного режиму роботи. 

Людських втрат, кадрових змін відділ не зазнав.  
Поступово відділ відновлював свою роботу: 22 липня 2014 року було проведено 

чергове засідання ЕК відділу. Використання інформації розпочалося з виконання запитів 
юридичних та фізичних осіб, першу заяву про надання копій архівних документів  було 
прийнято 20 серпня 2014 року. Основною тематикою запитів було місцезнаходження 
ліквідованих підприємств, отримання документів про трудовий стаж та заробітну плату, 
земельні питання. 

Значних втрат зазнали установи зони комплектування архівного відділу. Так, 
наприклад, селище Андріївка, що розташоване поряд із містом у підніжжя панівної висоти - 
гори Карачун, з початку квітня опинилось у зоні бойових дій. 15 квітня 2014 року невідомі 
особи підпалили будівлю Андріївської селищної ради, внаслідок чого будівля згоріла 
повністю. Під час пожежі втрачені документи постійного зберігання за 2009-2014 роки, з 
кадрових питань (особового складу), нотаріальні, бухгалтерські документи селищної ради, 
погосподарські книги з 1949 по 2014 рік. 

З’ясувалося, що під час окупації частково втрачені документи постійного зберігання 
фінансового управління та відділу регіонального розвитку, містобудування та архітектури 
райдержадміністрації, які зберігались в захопленій будівлі райдержадміністрації. 

У зв’язку із надзвичайною ситуацією, доступу сторонніх осіб у приміщення установ у 
квітні-липні 2014 року, в серпні 2014 року архівним відділом райдержадміністрації були 
надані рекомендації установам списку № 1: в архівних підрозділах 14 установ району  
провести позапланову  перевірку наявності та стану документів, підсумки перевірок яких 
розглянуті на засіданнях ЕК архівного відділу. 

Перевірка наявності та стану справ проводилась установами самостійно шляхом 
звірення фактичної наявності справ з описами та номенклатурами справ, фізичного стану 
справ шляхом візуального перегляду. 

В ході позапланового перевіряння наявності та стану справ Андріївської селищної 
ради виявлено відсутність: 50 справ постійного зберігання, внесених до опису №1 за 2011-
2013 роки, 50 справ, не внесених до опису №1 за 2011-2013 роки, 77 справ з кадрових 
питань (особового складу), внесених до опису №1-ОС за 1949-2010 роки, 3 справи, не  
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внесені до опису №1-ОС за 2011-2012 роки. 
В ході позапланового перевіряння наявності та стану справ фінансового управління 

райдержадміністрації виявлено відсутність 89 справ, в тому числі 69 справ постійного 
зберігання та 20 справ тимчасового зберігання. 

Усі виявлені недоліки фіксувались у аркушах перевіряння, потім в актах перевіряння, 
які складались на кожний фонд окремо. Після проведеного розшуку справ протягом року 
було складено акт про невиявлені справи, шляхи розшуку яких вичерпані, та було прийнято 
рішення про зняття з обліку невиявлених справ. Після позапланової перевірки наявності та 
стану документів в архівних підрозділах установ району розпочалася робота з 
перескладання описів справ, яка тривала понад два роки. До описів справ було внесено 
тільки ті справи, що збереглись. 

Пріоритетним завданням архівного відділу стала позапланова суцільна перевірка 
наявності та стану документів юридичних осіб – джерел формування НАФ, які зберігаються 
у відділі. Перевірено 9575 од. зб. 68 фондів, кількість справ відповідала обліковим 
документам, по кожному фонду було складено акти перевіряння. 

На початку липня  Донецьк опинився в окупації, зв’язок з  державним архівом 
Донецької області ставав дедалі складнішим. Працівники відділу намагалися самостійно 
налагодити роботу архіву, тим часом наближалися вибори народних депутатів України. 
Враховуючи ситуацію, яка склалася у місті Донецьку, виникла проблема безпеки 
збереженості та транспортування  виборчої документації до держархіву області.  

Згідно з листом держархіву області місцем зберігання виборчої документації 
визначено архівний відділ Слов’янської райдержадміністрації, так як він має статус 
державної архівної установи. Відділом було сформовано архівні фонди по 4-х 
територіальних виборчих округах, а саме: № 45 Ясинуватського  району (7 од. зб.),  № 47 м. 
Слов’янська (71 од. зб.), № 53 м. Краматорська (9 од. зб.), № 59 Великоновосілківського 
району (5 од. зб.). 

У грудні 2014 р. держархів області відновив свою роботу на території, підконтрольній 
органам державної влади України у м. Костянтинівці, але не міг виконувати свої функції у 
повному обсязі у зв’язку з відсутністю кадрового складу. Наказом державного архіву 
Донецької області від 09.02.2015 № 6 начальник відділу призначена членом експертно-
перевірної комісії державного архіву Донецької області (далі – ЕПК) як досвідчений 
працівник архівних відділів райдержадміністрацій, для розгляду робіт за територіальною 
приналежністю, головний спеціаліст відділу призначена на стажування в ЕПК. Протягом 
2015 року розглянуті 43 роботи, надані архівними відділами північного регіону Донецької 
області на розгляд експерта ЕПК. 

Завдяки злагодженій роботі працівників держархіву області поступово відновилась 
робота архівних установ Донецької області, які знаходяться на підконтрольній Україні 
території, у тому числі й архівного відділу Слов’янської райдержадміністрації. Було 
активізовано роботу зі створення колекцій та фонду особового походження. Архівним 
відділом було зібрано та описано колекцію документів з історії Слов’янського району, 
колекцію документів про відзначення 85-річчя Донецької області та створено фонд 
особового походження Почесного громадянина Слов’янського району Жнакіна В.В. 

Протягом 2015 року відділом надавалась методично-консультативна допомога в 
організації роботи 45-ти службам діловодства та архівних підрозділів, з метою підвищення 
кваліфікації працівників архівних підрозділів та членів експертних комісій установ  
підготовлено та проведено 4 семінари-навчання, 7 виставок архівних документів до 
ювілейних та пам’ятних дат, 4 публікації в ЗМІ.  

Начальником відділу на особистому прийомі надано консультації 84-м юридичним 
особам та громадянам, вирішувались проблемні питання, проведено 9 перевірок з метою 
контролю роботи служб діловодства та архівних підрозділів, надано 3 ініціативні 
інформації, проведено 3 виступи на радіо тощо. 

У зв’язку з проведенням  в Україні комплексу заходів з реформи децентралізації, 
згідно із Законом України «Про добровільне об’єднання територіальних громад»  від  
05.02.2015  №157-VIII, на території Слов’янського району утворилися три об’єднані 
територіальні громади, а саме: Черкаська, Андріївська та Миколаївська. 

Черкаська селищна рада Слов’янського району Донецької області (смт Черкаське, сіл 
Новомиколаївка, Іванівка, Шнурки) вирішила об’єднатися з територіальними громадами  
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Привільської сільської ради (с. Привілля), Прелесненської сільської ради (сіл Прелесне, 
Майдан), Олександрівської сільської ради (сіл Олександрівка, Троїцьке, Маячка, 
Новоселівка) в Черкаську об’єднану територіальну громаду з центром у смт. Черкаське 
Слов’янського району Донецької області, вибори до якої відбулися 25 жовтня 2015 року. 

Миколаївська міська рада (смт Миколаївка) вирішила об’єднатись з територіальними  
громадами Рай-Олександрівської сільської ради (сіл Рай-Олександрівка, Пискунівка, 
Стародубівка) та Малинівською сільською радою (сіл Малинівка, Тихонівка, Васютинське, 
Першомар’ївка, Никонорівка, Оріхуватка, Юрківка) в Миколаївську міську територіальну 
громаду Донецької області Слов’янського району з центром в м. Миколаївка   
Слов’янського району Донецької області, вибори до якої відбулися 18 грудня 2016 року. 

Андріївська сільська рада Слов’янського району Донецької області (сіл Андріївка, 
Варварівка, Новоандріївка) прийняла рішення про об’єднання з територіальними громадами 
Сергіївської сільської ради (сіл Сергіївка, Роганське) в Андріївську сільську територіальну 
громаду Донецької області з центром в с. Андріївка Слов’янського району Донецької 
області, вибори до якої відбулися 29 жовтня 2017 року.  

У січні 2018 року головний спеціаліст та начальник відділу звільнились у зв’язку з 
виходом на пенсію. З лютого 2018 року кадровий склад архівного відділу повністю 
оновлено. 

З 20 березня 2019 року у архівному відділі впроваджено електронний документообіг 
на базі системи управління документами комп’ютерної програми «Автоматизована система 
управління документами «ДОК ПРОФ 3» ТОВ «ТРАНСЛІНГ КОНСАЛТИНГ». 

Архівним відділом протягом ІV кварталу 2019 року  в рамках Регіонального культурно
-просвітницького заходу «Донбас – це Україна» проведено чотири уроки, а саме: 
«Культурні заклади як джерело інформації про історію світу та України», «Видатні постаті 
Донеччини», «Історія заселення території Донецької області», «Дім, де живе історія» з 
проведенням екскурсії по архівному відділу. 

Згідно з розпорядженням голови райдержадміністрації від 04.12.2019 №352/3-19 «Про 
упорядкування структури райдержадміністрації» архівний відділ зі статусом юридичної 
особи публічного права було припинено шляхом ліквідації та зменшено штатну чисельність 
на одну одиницю і утворено архівний сектор з чисельністю дві штатні одиниці без статусу 
юридичної особи публічного права. 

Але невдовзі згідно з розпорядженням голови райдержадміністрації від 27.12.2019 
№397/3-19 «Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 
04.12.2019 №352/3-19» архівний сектор перетворено на архівний відділ зі статусом 
юридичної особи публічного права з чисельністю дві штатні одиниці. 

Приймання документів НАФ від юридичних осіб – джерел комплектування архівного 
відділу проводиться щорічно згідно із затвердженим графіком по встановлені строки, в тому 
числі прийнято документи власного фонду. Кількість установ, в яких впорядковано 
документи по встановлений строк, складає 89 %. 

Не зважаючи на всі перешкоди та виклики сучасності, завдяки методичній та 
практичній допомозі працівників держархіву області, архівний відділ успішно виконує 
поточні та контрольні завдання, активно бере участь в організації відзначення державних 
свят та пам’ятних дат, сприяє розвитку архівної справи у Слов’янському районі. 

 
 

Руденко Ольга Павлівна, 
начальник архівного відділу 
Слов’янської райдержадміністрації 
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ВІДРОДЖЕННЯ 
АРХІВНОЇ СПРАВИ В ЯСИНУВАТСЬКОМУ РАЙОНІ  

 
До липня 2014 року архівний відділ Ясинуватської райдержадміністрації, згідно із 

реєстрацією, знаходився за адресою:  м. Ясинувата, вул. Скрипніка, буд. 125. У липні 
2014 року невстановленими озброєними особами було захоплено вищезазначену 
адміністративну будівлю. 

У зв’язку з окупацією м. Ясинувата, на виконання постанови Кабінету Міністрів 
України від 07 листопада 2014 року № 595 «Деякі питання фінансування бюджетних 
установ, здійснення соціальних виплат населенню та надання фінансової підтримки 
окремим підприємствам і організаціям Донецької та Луганської областей» та 
розпорядження голови Ясинуватської райдержадміністрації від 14.01.2015 № 1 «Про 
переміщення структурних підрозділів райдержадміністрації» у січні 2015 року архівний 
відділ Ясинуватської райдержадміністрації  перемістився до смт Очеретине. Всі архівні 
документи та облікові документи до них (описи справ постійного зберігання, описи справ з 
кадрових питань (особового складу), паспорт архіву установи тощо), діловодна 
документація та всі фонди районного архіву залишились на окупованій території.  

Після переміщення протягом 2015 року проведено роботу щодо відновлення статусу 
юридичної особи архівного відділу, приведено у відповідність установчі  документи,  
укладено договори на оренду приміщення, надання послуг теплопостачання, 
електропостачання тощо. У 2016 році працівники архівного відділу, у зв’язку зі зміною 
місця проживання, звільнились.  

Виконання своїх функцій архівний відділ продовжив у лютому 2017 року в м. Авдіївка 
в приміщенні, яке знаходиться в спільній комунальній власності Ясинуватської районної 
ради, де було виділено робочу кімнату, а згодом і архівосховище.  

У березні розпочалась робота щодо уточнення списку № 1 юридичних осіб – джерел 
формування Національного архівного фонду (далі – Список № 1), які передають документи 
до архівного відділу. По-перше, був проведений аналіз щодо стану діяльності підприємств 
та установ, які залишились на території району та продовжують свою діяльність; по-друге 
проведена робота з виявлення підприємств та установ, які змінили місцезнаходження та 
провели перереєстрацію юридичної адреси за межами Ясинуватського району.  

У травні на розгляд експертно-перевірної комісії (далі – ЕПК) державного архіву 
Донецької області було надано витяг з протоколу засідання експертної комісії архівного 
відділу Ясинуватської райдержадміністрації про зміни, що відбулись в зоні 
комплектування: 

№ 
з/п 

Назва установи, 
організації, 

підприємства 

Назва дії 
(виключення, 

внесення, 
переведення) 

Причина внесення змін 

1 2 3 4 

1 Донецька дослідна 
станція інституту 
овочівництва і 
баштанництва 
Національної академії 
аграрних наук України 

Виключення зі 
списку 1 

Згідно з Наказом Національної академії 
аграрних наук України № 249 від 28.11.2014  
«Про зміну юридичної адреси Донецької 
дослідної станції Інституту овочівництва і 
баштанництва Національної академії аграрних 
наук України» підприємство змінило  
місцезнаходження на наступну юридичну 
адресу: 62478, Харківська область, 
Харківський район, селище Селекційне, в’їзд 
Лермонтова, 5. 

2 Державне 
підприємство 
«Дослідне 
господарство 
Донецької дослідної 
станції інституту 
овочівництва і  

Виключення зі 
списку 1 

Згідно з Наказом Національної академії 
аграрних наук України № 249 від 28.11.2014 
«Про зміну юридичної адреси Державного 
підприємства «Дослідне господарство 
Донецької дослідної станції Інституту 
овочівництва і баштанництва Національної 
академії аграрних наук України підприємство  
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31 травня 2017 року рішенням ЕПК Список № 1 установ зони комплектування 
архівного відділу схвалено. До списку увійшло 34 установи. В результаті зміни 
місцезнаходження, реорганізації, ліквідації Список № 1 зменшився на 6 установ. Змінили 
юридичну адресу та знаходяться за межами району: Донецька дослідна станція інституту 
овочівництва і баштанництва Національної академії аграрних наук України, Державне 
підприємство «Дослідне господарство Донецької дослідної станції інституту овочівництва і 
баштанництва Національної академії аграрних наук України», відділ Держкомзему у 
Ясинуватському районі Донецької області. Відомостей щодо стану збереженості документів 
установи, на жаль, не надали.  

Ясинуватське міськрайонне управління юстиції Головного управління юстиції у 
Донецькій області ліквідовано як юридичну особу в 2016 році. Спартаківська сільська 
виборча комісія припинила свою діяльність. Документація щодо виконання повноважень 
діяльності виборчої комісії залишилась на окупованій території. Відділ охорони здоров’я  

1 2 3 4 

2 баштанництва 
Національної академії 
аграрних наук України» 

 змінило місцезнаходження на наступну 
юридичну адресу: 

62478, Харківська область, Харківський 
район, селище Селекційне, в’їзд 
Лермонтова, 5 

3 Відділ Держкомзему у 
Ясинуватському районі 
Донецької області 

Виключення зі 
списку 1 

Згідно з наказом Держземагентства України 
від 02.12.2014 № 396 «Про тимчасове 
переміщення територіальних органів 
Держземагентства у Донецькій області» 
відділ переміщено до м. Костянтинівка. 

Відповідно до Постанови Кабінету 
Міністрів України від 14.01.2015 №5 відділ 
реорганізовано як юридичну особу шляхом 
включення до відділу Держгеокадастру у м. 
Костянтинівці Донецької області як 
структурний підрозділ, який включено до 
списку юридичних осіб - джерел 
формування НАФ, які передають документи 
до архівного відділу Констянтинівської 
міської ради. 

4 Ясинуватське 
міськрайонне управління 
юстиції Головного 
управління юстиції у 
Донецькій області 

Виключення зі 
списку 1 

У відповідності до Постанови Кабінету 
Міністрів України № 99 від 11.02.2016 «Про 
реформування  територіальних органів 
Міністерства юстиції України та розвиток 
системи надання  безоплатної правової 
допомоги», наказу Міністерства юстиції 
України № 572/5 від  01.03.2016 «Про 
ліквідацію територіальних управлінь 
юстиції» управління ліквідовано як 
юридична особа публічного права 

5 Спартаківська сільська 
виборча комісія 

Виключення зі 
списку 1 

Виборча комісія припинила свою 
діяльність. Документація щодо виконання 
повноважень діяльності виборчої комісії 
залишилась на території, непідконтрольній 

6 Відділ охорони здоров’я  
Ясинуватської 
райдержадміністрації 

Виключення зі 
списку 1 

Розпорядженням голови Ясинуватської 
райдержадміністрації від 29.07.2013 № 233 
«Про структуру районної державної 
адміністрації з 1 серпня 2013 року» 
пунктами 5, 6, 7 визначено ліквідацію 
відділу, утворення ліквідаційної комісії та 
проведення заходів щодо ліквідації відділу. 
Документи залишились на території 
непідконтрольній Україні 
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Ясинуватської райдержадміністрації ліквідовано, документи залишились на окупованій 
території. 

Не всі сільські ради продовжували виконувати свої повноваження. З 12 сільських та 
селищних рад району Новобахмутівська, Новоселівська Перша, Соловйовська, 
Красногорівська, Олександропільська, Первомайська сільські та Желаннівська, 
Очеретинська та Верхньоторецька селищні ради продовжують свою діяльність та мають на 
зберіганні документи управлінської діяльності. 

Верхньоторецька селищна рада в результаті бойових дій втратила частину документів, 
але  завдяки зусиллям працівників більшу її частину врятовано. Щодо даного факту 
експертною комісією селищної ради проведено інвентаризацію організаційно-розпорядчої 
документації, згідно з чим визначено перелік втрачених документів. Документи, що 
стосуються виявлення та встановлення факту втрачених документів, долучені до справи 
фонду Верхньоторецької селищної ради. Відновити втрачені документи не має можливості. 

Спартаківська сільська рада провела перереєстрацію юридичної адреси на території, 
підконтрольній Україні, втративши все майно та управлінську документацію, яка 
залишилась на території, непідконтрольній Україні.  

Пісківська сільська рада розташована на території с. Піски, яке знаходиться на лінії 
зіткнення. В результаті безперервних бойових дій доступ на територію с. Піски заборонено. 
Провести обстеження на наявність та стан будь-яких документів Пісківської сільської ради 
не має можливості.  

Щодо факту зазначених втрат по Спартаківській та Пісківській сільських радах 
складено заяви про вчинення злочину, які надіслано до Краматорського ВПГУНП в 
Донецькій області. 

Для забезпечення обліку організаційно-розпорядчих та архівних документів, 
визначення строків їх зберігання, проведення експертизи цінності документів з установами 
зони комплектування проведено роботу щодо погодження номенклатур справ, схвалень 
положень про експертні комісії, положень про архів, проведення інвентаризації документів, 
які залишені на непідконтрольній Україні території. В результаті проведеної роботи з 
2017 року у всіх установах створені та працюють експертні комісії з проведення експертизи 
цінності документів, існуючі положення в повній мірі відповідають Типовому положенню.  

В 2018 році з сільськими та селищними радами проведена робота з упорядкування 
документів по встановлений термін. На розгляд ЕПК було надано описи справ 
управлінської документації та справ з кадрових питань  (особового складу), акти про 
вилучення для знищення справ та документів сільських рад, які було схвалено та 
погоджено.  

На виконання Регіональної програми проведення перевірки наявності, стану і руху 
документів НАФ, з метою забезпечення довготривалого зберігання документів в 20 
установах зони комплектування архівного відділу проведено перевірку наявності, стану і 
руху документів НАФ, про що складені акти та аркуші перевіряння на 2272 од. зб. 

В 2019 році в Ясинуватському районі було проведено вибори Президента України та 
позачергові вибори народних депутатів України. Архівним відділом, з урахуванням 
методичних рекомендацій державного архіву Донецької області, надано методичну та 
практичну допомогу окружним виборчим комісіям з питань складання індивідуальних 
номенклатур справ та підготовки і передавання виборчої та іншої документації до архівних 
установ. Документацію з виборів Президента України прийнято на державне зберігання до 
районного архіву, документи з позачергових виборів народних депутатів України передано 
на зберігання до держархіву Донецької області.  

За матеріалами Регіонального культурно-просвітницького проєкту «Донбас – це 
Україна», започаткованого держархівом області, архівним відділом проведено в закладах 
освіти району 4 тематичні уроки: «Культурні заклади як джерело інформації про історію 
світу та України», «Історія заселення території сучасної Донецької області», «Видатні 
постаті Донеччини», «Дім, де живе історія». Мета цього проєкту є патріотичне виховання 
дітей та молоді, формування в них національної свідомості, поваги до культурного та 
історичного минулого. 

Важливим рубежем відновлення архівної справи в Ясинуватському районі став 
початок комплектування районного архіву. Для забезпечення збереженості архівних 
документів у лютому 2018 року в адміністративній будівлі установи, що знаходиться у місті 
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Авдіївка, виділено пристосоване приміщення для архіву площею 14,8 м². Архівосховище 
має центральне опалення, природну вентиляцію повітря, металеві ґрати на вікнах, сховану 
електропроводку. Металеві стелажі встановлені з дотриманням установленого порядку їх 
розміщення. 

Надходження документів до районного архіву відбулось у жовтні 2018 року. Ведення 
списку фондів розпочато з № 1. Вперше на державне зберігання було прийнято 
управлінську документацію Новобахмутівської сільської ради за 2009-2010 роки у кількості 
44 од. зб.  

Протягом 2019 року список значно збільшився і склав 11 фондів на 1322 од. зб., до 
яких увійшли всі сільські/селищні ради Ясинуватського району та окружна виборча комісія 
з виборів Президента України територіального виборчого округу № 45. Документи до 
архіву приймались поаркушно. При прийомі документів труднощів не виникло, тому що в 
сільських та селищних радах Ясинуватського району працюють висококваліфіковані 
спеціалісти зі знанням питань діловодства. Облік архівних документів ведеться з 
урахування методичних рекомендацій Укрдержархіву – затверджено інструкцію з обліку 
документів в архівному відділі, впроваджено всі облікові форми, які складено на 11 фондів 
архіву. 

Незважаючи на важкі часи, які переживає Донецький регіон, історію архівного 
будівництва зупинити неможливо. На долю  району випало багато випробувань, але завдяки 
зусиллям керівництва Ясинуватської райдержадміністрації, Ясинуватської районної ради та 
безпосередньо методично-консультативної допомоги державного архіву Донецької області 
в районі відродився та існує архів, який забезпечує приймання, облік, зберігання та 
використання архівних документів. 

 
 

Ємельянова Ніна Іванівна, 
начальник архівного відділу 
Ясинуватської райдержадміністрації 
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РОБОТА АРХІВНОГО ВІДДІЛУ БАХМУТСЬКОЇ (АРТЕМІВСЬКОЇ) 
МІСЬКОЇ РАДИ В ПЕРІОД 2014-2019 РОКІВ 

 
У 2002 році Артемівський міський архів перейменовано в  архівний відділ 

Артемівської (з 2016 р. – Бахмутської) міської ради. У цей час відділ був розташований у 
пристосованій будівлі і займав площу 124 м2, у відділі працювало 2 спеціалісти: 
начальник архівного відділу і спеціаліст І категорії. 

У кінці 90-х – на початку 2000-х років, у зв´язку з масовою реорганізацією і 
ліквідацією установ,  в архів  почали надходити документи з кадрових питань (особового 
складу). Для забезпечення збереженості документів ліквідованих підприємств, 
соціального захисту населення у квітні 2003 року при архівному відділі було створено 
підрозділ – трудовий архів. Штатна чисельність спеціалістів збільшилась на 1 одиницю – 
спеціаліста трудового архіву. Наприкінці 2003 року архівосховища архіву було заповнено  
на 100 %, проте документи ліквідованих підприємств продовжували надходити у великій 
кількості, і архівному відділу було надано друге приміщення. 

З грудня 2003 року архівний відділ знаходиться в адміністративній будівлі 
Бахмутської міської ради, де займає площу 198 м2. Крім того, для забезпечення 
збереженості соціально значимих  документів ліквідованих суб’єктів господарювання у 
2007 році відділу виділено додаткове приміщення площею 52,3 м2, а у 2015 році ще  одне 
– площею 66,9 м2, в будівлі комунальної власності міської ради. На сьогоднішній день 
загальна площа архівного відділу – 259 м2. Приміщення обладнано пожежною і 
охоронною сигналізацією, в повній мірі забезпечено первинними засобами 
пожежогасіння, в архівосховищі і робочих кімнатах спеціалістів встановлено 
кондиціонери. 

У зв’язку з великим об’ємом запитів з питань соціального  захисту громадян, у 2005 
році штат відділу збільшився на 1 одиницю – спеціаліста трудового архіву, а у 2010 – ще 
на одну одиницю, і з цього часу залишається незмінним. Відділ поєднує виконання 
функцій  історичного та соціального напрямків діяльності архіву, 1спеціаліст виконує 
функції забезпечення комплектування та зберігання історичної спадщини міської громади, 
3 спеціалісти виконують функції соціального захисту громадян. 

Станом на 01.01.2015 у відділі зберігався 31 фонд на 7233 од. зб. документів 
Національного архівного фонду та 262 фонди на 17911 од. зб. документів з кадрових 
питань (особового складу) ліквідованих суб’єктів господарювання різної форми власності. 
Загальна протяжність стелажного обладнання складала 260 пог. м. 

Наприкінці 2019 року у відділі зберігалося 36 фондів на 9863 од. зб. документів 
Національного архівного фонду та 289 фондів на 18578 од. зб. документів ліквідованих 
суб’єктів господарювання. Загальна протяжність стелажного обладнання склала 506 пог. 
м. 

Аналізуючи роботу архівного відділу у 2014-2019 роках,  можна визначити 2 основні 
періоди: робота відділу у 2014-2015 роках в умовах проведення антитерористичної 
операції (АТО) Збройних сил України, та 2016-2019 роки – період стабільної роботи. 

Зазираючи в це недалеке минуле, зараз можна сказати, що у 2014 році суспільно-
політична ситуація в місті була досить напруженою – в безпосередній близькості до 
адміністративної будівлі міської ради проводились несанкціоновані мітинги щодо 
проведення референдуму з питань федеративного устрою України, надання російській 
мові статус державної, проти виборів Президента України. У квітні 2014 року невідомі 
люди зайшли до адміністративної будівлі міської ради, зняли Державний прапор і 
повісили прапор так званої Донецької народної республіки.  23  травня 2014 року група 
озброєних людей в масках увійшла до адмінбудівлі міської ради і захопила приміщення 
окружної виборчої комісії. Було вивезено всі документи, що спричинило зрив виборів 
Президента України 25 травня 2014 року, в адмінбудівлі розміщено штаб так званої ДНР. 
Інші приміщення міської ради не захоплювалися, лише з невідомих причин на дверях 
архівного відділу було зірвано вивіску. Усе це спонукало керівництво міської ради 
прийняти рішення про зміну режиму роботи відділів і управлінь міської ради. І з травня до 
вересня 2014 року архівний відділ, як і всі відділи, працював у скороченому режимі – до 
16.00. 
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     А 06.07.2014 в місто увійшов батальйон 
«Артемівськ» під командуванням Матейченка 
Костянтина Володимировича, після чого на 
будівлі міської ради було піднято 
державний прапор. А в ніч на 08.07.2014 було 
скоєно напад на адміністративну будівлю міської 
ради, де в цей час розташовувався батальйон 
«Артемівськ». Спалахнула пожежа, було вибито 
вікна в адмінбудівлі міської ради і в будинках, 
розташованих біля адмінбудівлі. До речі, напад 
було скоєно в безпосередній близькості до 
приміщення архівного відділу, але приміщення 
відділу не постраждали. В місцевих ЗМІ 
помилково було повідомлено, що постраждав 

саме архівний відділ. Протягом 2-3- х днів до відділу і безпосередньо до спеціалістів відділу 
дзвонили стурбовані мешканці міста, переживаючи за документи, що є соціальним захистом 
громадян. 

Проте, не зважаючи на ситуацію в місті, а можливо і всупереч їй, місто жило своїм 
життям. Керівництвом міської ради організовувались прямі лінії, пресконференції, на яких 
мешканцям міста розповідали про ситуацію в місті, підтримували їх. Працювали міська 
рада, комунальні служби, транспорт, проводились організаційні заходи. А 23 серпня, в День 
Державного Прапора України, у місті, на стадіоні «Металург», було розгорнуто найбільший 
прапор України. І, як учаснику цієї акції, хочеться 
сказати, що сама присутність цього прапора давала 
надію і відчуття безпеки, що ми тут, ми вдома, 
серед своїх. Ці відчуття значать дуже-дуже багато. 

І попри все, слід зазначити, що події, які 
відбувалися у місті у 2014-2015 роках, на роботу 
архівного відділу негативного впливу не мали. 
Відділ продовжував працювати – здійснювався 
прийом громадян і юридичних осіб, надавались 
довідки, здійснювався прийом документів. До речі, 
у 2014 році структурний підрозділ поповнився 14 
фондами, прийнято 542 справи. У 2014 році 
архівним відділом було підготовлено питання 
стану архівної справи для розгляду на засіданні виконкому, розпорядження міського 
голови. Робота відділу заслуховувалася на апаратній нараді під головуванням міського 
голови, на навчанні працівників апарату міської ради. 

Напруженими були і перші місяці 2015 року. Органам самоврядування доводилось  
оперативно вирішувати різнопланові проблеми. Через безпосередню близькість до лінії 
розмежування наше місто почало приймати велику кількість тимчасово переміщених осіб. 
Для забезпечення їх потреб, без вихідних і перерви, працювали спеціалісти Пенсійного 
фонду, Управління праці і соціального захисту. Для зменшення соціальної напруги 
керівництвом міської ради було прийнято рішення для реєстрації переміщених осіб  
тимчасово залучити спеціалістів відділів і управлінь міської ради. Так, спеціаліст архівного 
відділу Лопатіна Алла Іванівна протягом місяця працювала в Управлінні праці і соціального 
захисту, де реєструвала  тимчасово переміщених осіб. Її обов’язки у цей період виконували 
начальник та спеціалісти відділу. 

Події, які відбувалися в Україні загалом і в місті зокрема, вплинули на роботу 
підприємств міста. Саме у цей період була розпочата ліквідаційна процедура   найстарішого 
підприємства нашого міста – машинобудівного заводу «Побєда Труда». З метою 
попередження втрати історичних і соціально значимих документів начальник архівного 
відділу була присутня на всіх засіданнях комісії з ліквідації. Тож у цей період архівному 
відділу було надано додаткове  приміщення площею 66,9 м2 та обладнано металевими 
стелажами.  На сьогоднішній день збереженість   документів підприємства забезпечена, а у 
зв'язку зі змінами у законодавстві, питання їх зберігання досі вирішується.  

У 2015 році в Україні, а разом з нею у місті, починається період «декомунізації».  
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Міською радою створено робочу групу щодо виконання у м. Артемівську Закону України 
«Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних  
режимів в Україні та про заборону пропаганди їхньої символіки», до якої увійшли депутати 
міської ради, керівники підприємств міста, структурних відділів міської ради, представники 
громадських організацій. Засідання робочої групи відбувалося щотижнево. Обов´язки 
секретаря робочої групи виконувала начальник архівного відділу Мироненко Юлія 
Миколаївна. 

Експертною комісією архівного відділу було прийнято рішення, що  документи 
(протоколи засідань робочої групи, протоколи громадських слухань, листування) робочої 
групи мають історичне значення. На даний час документи упорядковані, сформовані у 6 
справ та включені до розділу опису Бахмутської міської ради за 2015-2016 роки.  

З другої половини 2015 року архівний відділ працював у звичайному режимі. 
На початку 2016 року в рамках декомунізації місту Артемівськ повернуто історичну 

назву – Бахмут, і, як наслідок, це призвело до перейменування установ, в назві яких була  
присутня назва «Артемівськ». Крім того, у зв′язку зі змінами в адміністративно-
територіальному устрої Бахмутського району, Соледарська і Часовоярська міські ради, які 
були джерелами комплектування архівного відділу, вийшли з підпорядкування Бахмутської 
міської ради. Внаслідок цього відбулися зміни в списках установ – джерел комплектування 
архівного відділу.  

За 2017-2019 роки відділ поповнився 5-ти фондами управлінської документації, 
прийнято 18 фондів соціально значимих документів ліквідованих підприємств. Відділ 
виконує запити соціально-правового характеру юридичних осіб, задовольняє потреби 
мешканців міста. 

У жовтні 2018 року на базі архівного відділу державним архівом Донецької області 
було проведено розширене засідання ЕПК, на яке було запрошено відповідальних за архівні 
підрозділи установ – джерел формування. 

Це дуже позитивно вплинуло на процеси взаємовідносин між установами – джерелами 
формування  і архівним відділом. Значно покращився процес упорядкування документів, 
складання описів. 

У 2019 році згідно з Перспективним планом формування територій громад Донецької 
області в рамках децентралізації створено Бахмутську міську об´єднану територіальну 
громаду, до складу якої ввійшли територіальні громади сіл та селищ Іванівської, 
Опитненської, Зайцівської, Клинівської і Покровської сільських рад Бахмутського району.  
Згідно з нормативними документами з питань архівної справи документи Національного 
архівного фонду передаються до архівного відділу Бахмутської райдержадміністрації. Щодо 
документів з кадрових питань (особового складу), після багатьох нарад, міською радою 
було прийнято рішення передати їх на зберігання до архівного відділу. На теперішній час 3 
сільські ради передали свої документи до відділу, описи ще 2-х знаходяться на погодженні 
в держархіві області. 

Крім того, цим же рішенням до архівного відділу передаються документи   з кадрових 
питань (особового складу) ліквідованих юридичних осіб, які були зареєстровані на 
територіях відповідних сільських рад і зберігаються в Трудовому архіві Бахмутського 
району.  

Для вирішення питання з нотаріальними документами архівним відділом був 
організований семінар для в.о. старост, який провела завідувач Донецького обласного 
нотаріального архіву Руденко Наталя Сергіївна. 

Архів працює. Події теперішнього часу вимагають від спеціалістів архіву витримки та 
терпіння, співчуття, витрат фізичних сил та часу. І перед нами стоїть ще одне дуже важливе 
завдання – зберегти і донести майбутнім поколінням пам'ять про наш непростий, але дуже 
цікавий час.  

 
 

Мироненко Юлія Миколаївна, 
начальник архівного відділу 
Бахмутської міської ради 
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РОБОТА АРХІВНОГО ВІДДІЛУ ВУГЛЕДАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
ЗА ПЕРІОД 2014-2019 РОКІВ 

 
Ми живемо у важкий, непростий час. Змінюють одна одну політичні та економічні 

кризи, йде війна, як наслідок – руйнування, і, що найстрашніше – гинуть люди. Архівний 
відділ Вугледарської міської ради не торкнулася війна в плані руйнувань, втрати архівних 
документів, але все ж таки деякі зміни відбулися. 

Архівний відділ є виконавчим органом Вугледарської міської ради, утворений за 
рішенням міської ради для зберігання документів Національного архівного фонду (далі – 
НАФ), що мають місцеве значення, і управління архівною справою та діловодством на 
території міста Вугледара. 

З червня до листопада 2015 року утворено військово-цивільну адміністрацію міста 
Вугледар Донецької області (далі – ВЦА). Архівний відділ  увійшов до складу ВЦА. У 
зв’язку з цим розроблено та погоджено на засіданні ЕПК держархіву області номенклатуру 
справ ВЦА на 2015 рік. Після ліквідації ВЦА документи описано, схвалено на засіданні 
ЕПК держархіву області. В роботі працівників ВЦА виникали такі питання: чи можливо 
продовжувати журнали, які велись ще у міській раді? чи заводити нові справи для 
документів ВЦА або продовжувати їх документами міської ради? що робити з документами 
міської ради? чи потрібно підшивати документи тимчасового (до 10 років) зберігання? 

З лютого 2017 року архівний відділ є юридичною особою публічного права, але не має 
рахунків в установах банку та держказначейства. Фінансування відділу ведеться відділом 
обліку та звітності Вугледарської міської ради. 

За період 2014-2019 років архівним відділом виконано певний обсяг роботи. 
Підготовлено 5 проєктів рішень Вугледарської міської ради та винесено на розгляд 

сесії Вугледарської міської ради. Підготовлено 5 проєктів рішень виконавчого комітету 
Вугледарської міської ради та винесено на розгляд виконавчого комітету Вугледарської 
міської ради. Підготовлено 17 розпоряджень міського голови Вугледарської міської ради. 

 Для учнів шкільних закладів міста підготовлено та проведено 4 тематичні уроки в 
рамках проєкту “Донбас – це Україна”. 

На 01.01.2014 обсяг документів НАФ складав 13 фондів на 2247 од. зб. Станом на 
01.01.2020 обсяг документів НАФ складає 12 фондів на 3410 од. зб. 

У 2018 році передано на державне зберігання до держархіву області 2 фонди на 140 од. 
зб. відділу Держземагентства у м. Вугледарі Донецької області та відділу Держгеокадастру 
у м. Вугледарі Донецької області. 

Архівний відділ виконує також функції трудового архіву згідно з покладеними на 
нього завданнями: 

1) здійснює приймання документів з кадрових питань (особового складу) в 
упорядкованому стані за описами справ, схваленими (погодженими) державними архівами, 
архівними відділами міських рад; 

2) здійснює приймання виборчої документації тимчасового строку зберігання 
відповідно до законодавства; 

3) здійснює приймання документів тимчасового зберігання (до 10 років), у тому числі 
регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності та інших документів, пов’язаних з 
обчисленням і сплатою податків, зборів, строки зберігання яких на момент ліквідації не 
закінчилися. 

На 01.01.2014 обсяг документів трудового архіву складав 15 фондів на 183 од. зб. 
Станом на 01.01.2020 обсяг документів трудового архіву складає 21 фонд на 311 од. зб. 

Прийнято 1163 справи постійного зберігання, 128 справ з кадрових питань (особового 
складу) та 133 справи тимчасового (до 10 років) зберігання. 

Схвалено на засіданнях ЕПК держархіву області 21 опис справ управлінської 
документації на 1869 од. зб. Погоджено на засіданнях ЕПК держархіву області 11 описів 
справ з кадрових питань (особового складу) на 430 од. зб., 10 номенклатур справ на 2517 
статей. 

Проведено роботу із внесення змін до списку юридичних осіб – джерел формування 
НАФ, які передають документи до архівного відділу Вугледарської міської ради (список № 
1). На 01.01.2014 у списку № 1 значаться 18 юридичних осіб. Станом на 01.01.2020 – 13 
юридичних осіб. 
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Проведено 23 перевірки контролю за станом діловодства та архівної справи в 
юридичних осіб – джерел формування НАФ. 

Проведено 12 семінарів з підвищення кваліфікації працівників діловодних, експертних 
та архівних служб установ, організованих архівним відділом.  Надано методичну та 
практичну допомогу з питань архівної справи та діловодства особам, відповідальним за 
архівний підрозділ підприємств, установ міста, – 264 консультації. 

Вперше упорядковано документи архівного відділу, складено  описи та схвалено на 
засіданні ЕПК держархіву області. 

Вперше придбано 25 коробок для архівного зберігання документів, закартоновано 333 
од. зб. 

Виконано 117 запитів. Підготовлено 12 виставок. На офіційному сайті Вугледарської 
міської ради розміщено 8 статей. 

На 01.01.2014 загальна протяжність стелажного обладнання складала 70 пог. м. 
Придбано ще 2 металевих стелажі протяжністю 1,8 м. Станом на 01.01.2020 загальна 
протяжність стелажного обладнання складає 72 пог. м.  

Проведено роботу з підключення архівного відділу до Інтернет-зв’язку. Придбано 
вебкамеру. 

На 01.01.2014 загальна кількість вогнегасників складала 2 одиниці. Придбано ще 2 
вогнегасники, перезарядка яких проводиться систематично. Станом на 01.01.2020 загальна 
кількість вогнегасників складає 4 одиниці. 

Архівом своєчасно проводився облік документів, що надійшли на постійне та тривале 
(понад 10 років) зберігання; вивірялись та уточнювались облікові документи: 
здійснювались записи в книги обліку надходжень документів, список фондів, складались 
аркуші та картки фондів та інше. 

 
 

Швякова Ольга Андріївна, 
начальник архівного відділу 
Вугледарської міської ради 
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ЖИТТЯ ТА РОБОТА АРХІВНОГО ВІДДІЛУ ДОБРОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АТО ТА ООС 

 
2014 рік вніс значні зміни в соціально-політичний устрій нашої країни. Події, що 

розпочались на початку 2014 року, суттєво вплинули на долю країни в цілому і на життя 
кожного українця зокрема.  

Не залишились осторонь політичних змін країни і мешканці Добропілля. 
4 березня 2014 року, бажаючи продемонструвати проукраїнський настрій, громадяни 

на чолі з Добропільською міською організацією Всеукраїнського об’єднання 
«Батьківщина», вийшли на ходу від Добропільської райдержадміністрації до 
Добропільської міської ради та мітинг під гаслом «Україна – єдина держава!» 

Єдність з мешканцями Добропілля виявила і влада міста. Тож, враховуючи вимоги, 
озвучені в резолюції мітингу, Добропільська міська рада прийняла рішення від 26.03.2014 
№ 6/53-53 «Про підтримку резолюції мітингу». 

Менш вдалою виявилась спроба Політичної партії «Удар (Український Демократичний 
Альянс за Реформи) Віталія Кличка» організувати акцію під лозунгом «Ми – за єдину 
Україну!», адже в ній взяли участь лише дві особи. 

Досить стрімкий розвиток воєнних та суспільних подій вимагав від влади швидких і 
адекватних рішень. 8 квітня 2015 року відбулось засідання 67 сесії Добропільської міської 
ради, під час якої розглянуто лист громадського формування з охорони громадського 
порядку «Патріоти Добропілля» з ініціативою про визнання Російської Федерації державою 
агресором та визнання терористичними організаціями ДНР та ЛНР. Депутати підтримали 
ініціативу головуючого звернутися до Верховної Ради України з підтримкою Постанови 
Верховної Ради України «Про Звернення Верховної Ради України до Організації 
Об’єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, 
Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської 
Асамблеї ГУАМ, національних парламентів держав світу про визнання Російської 
Федерації державою-агресором» № 129-VIII від 27 січня 2015 року. Лист від імені 
депутатського корпусу м. Добропілля  направлено за підписом міського голови. 

На жаль, всі зусилля проукраїнських сил країни не дали очікуваних результатів і мирні 
акції переросли в озброєні протистояння. В Україні розпочалась АТО, а згодом і ООС 

Не оминула страшна участь і Добропілля. 13 червня 2014 року здійснено обстріл міста, 
снаряди якого влучили в будівлі ТОВ «Перспектива», які розташовано на території 
Добропільського району.  

Всі ці події не вплинули на звичайний ритм життя міста. Всі установи, організації та 
підприємства працювали стабільно.  

Також в період 2014-2019 років стабільно працював і архівний відділ Добропільської 
міської ради. Загрози щодо втрати документів не було. 

Архівістами велась робота зі складання номенклатур та описів справ. Документи 
приймались до архіву, видавались архівні довідки за запитами юридичних та фізичних осіб 
за документами Національного архівного фонду та за документами з кадрових питань 
ліквідованих установ, організацій та підприємств.  

     З метою зібрання колекції 
документів за спогадами 
учасників проведення АТО та 
тимчасово переміщених осіб до 
управління соціального захисту 
було направлено анкету, але на 
теперішній час бажаючих 
поділитися спогадами не має. 
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Шморгун Надія Володимирівна, 
начальник архівного відділу 
Добропільської міської ради 
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РОБОТА АРХІВНОГО ВІДДІЛУ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ДРУЖКІВСЬКОЇ 
МІСЬКОЇ РАДИ У 2014-2019 РОКАХ 

 
Архіви – це унікальні зберігачі «пам’яті людства», центри зосередження 

документальних пам’ятників історії, науки і культури. У документах – наша історія, 
погляди на перспективи розвитку. 

Досвід минулих поколінь є важливим не тільки для історичної пам’яті, а й для 
вирішення практичних поточних питань повсякденності. Саме від того, яких зусиль ми 
докладемо сьогодні і в подальшому для збереження культурного надбання, залежить, яку 
саме документальну спадщину ми передамо своїм нащадкам. 

Архівний відділ є структурним підрозділом виконавчого комітету Дружківської 
міської ради. 

Упродовж 2014-2019 років, як і в попередні роки, діяльність спеціалістів архівного 
відділу була спрямована на формування та забезпечення збереження документів 
Національного архівного фонду, документів з кадрових питань (особового складу) 
ліквідованих підприємств, виконання планових завдань. 

До архівного відділу на зберігання передають документи постійного зберігання міська 
рада, виконавчий комітет, селищні ради, підприємства та установи міста. На зберіганні в 
архівному відділі знаходяться 11 фондів у кількості 4384 од. зб. управлінської документації. 

 
Обсяг надходження документів НАФ у 2014-2019 роках 

 
 
До документів НАФ також входить 1 фонд особового походження відомого 

громадянина міста – самодіяльного композитора, диригента та керівника духового 
оркестру, Почесного громадянина міста, ветерана війни та праці Романова Миколи 
Федоровича (04.12.1912-30.11.1999). Фонд представлено особовими документами, 
фотографіями, програмами концертів, афішами, публікаціями, нотами та текстами пісень, 
автобіографією Романова М. Ф. Під його керівництвом в Дружківці були успішно 
поставлені оперети «Свадьба в Малиновке», «Сватання на Гончарівці» і опера «Наталка 
Полтавка». Також у фонді є особисте листування Миколи Федоровича з ризьким 
композитором Оскаром Строком, який в подальшому пише для нього ноти. 

Усвідомлюючи відповідальність перед територіальною громадою та з метою захисту 
соціально-правових прав громадян, у місті створено архів ліквідованих підприємств 
(трудовий архів), який є структурним підрозділом архівного відділу. За документами з 
кадрових питань (особового складу) ліквідованих підприємств надаються довідки щодо 
підтвердження стажу роботи та розміру заробітної плати. На зберіганні в трудовому архіві 
знаходиться 201фонд на 6795 од. зб. 

Всього за цей період на зберігання надійшло 1584 од. зб. управлінської документації 
від установ, що перебувають в зоні комплектування архіву. У зв’язку з ліквідацією установ 
за цей період на зберігання надійшло 2 нові фонди: в 2016 році – Дружківське міське 
управління юстиції Донецької області та в 2019 році – відділ статистики в м. Дружківці 
Головного управління статистики Донецької області.  

У зв’язку з тим, що бракує площ для зберігання документів НАФ, немає можливості 
приймати на державне зберігання документи від усіх установ – джерел формування НАФ. 
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Аналіз виконання запитів свідчить, що документи архіву користуються великим 
попитом. Адже на підставі архівних довідок сотні громадян отримують документи, що 
підтверджують стаж роботи в ліквідованих установах, розмір заробітної плати, 
підтвердження депутатської та підприємницької діяльності, оформлення права власності, 
приватизації майна. 

Це все можливо лише коли документи передані на державне зберігання. 
За 2014-2019 роки виконано 2113 запитів – тематичних та соціально-правового 

характеру, а саме: у 2014 році – 252 запити, у 2015 – 328 запитів, у 2016 – 377 запитів, у 
2017 = 336 запитів, у 2018 – 360 запитів, у 2019 – 460 запитів. Усі вони виконані у 
встановлені законодавством терміни. 

     Дані цієї діаграми свідчать 
про те, що серед виконаних 
запитів переважають запити 
соціально-правового характеру 
за документами з особового 
складу ліквідованих установ 
міста, які зберігаються в 
структурному підрозділі 
(трудовому архіві). Збільшення 
запитів соціально-правового 
характеру у 2019 році 
пояснюється надходженням до 
архіву виборчих документів, які 
необхідні для підтвердження 
факту роботи громадян, що 

стають на облік до Центру зайнятості. 
Слід зазначити, що так як архівний відділ виконує функції трудового архіву з надання 

довідок соціально-правового характеру, то, звичайно, на виконання роботи з документами 
НАФ часу приділяється недостатньо.  

Архівний відділ приділяє особливу увагу поліпшенню якості роботи із зверненнями 
громадян. Так, на першому поверсі міської ради та офіційному сайті міської ради 
розміщено графік роботи архівного відділу, інформацію про контакти. На стенді архівного 
відділу розміщено список ліквідованих установ, документи яких знаходяться в трудовому 
архіві, та список правонаступників документів.  

Кількість проблем щодо матеріально-технічного забезпечення державного зберігання 
документів, вирішення яких потребує бюджетного фінансування, не зменшується. 
Найголовнішою з них є забезпечення архівного відділу придатними для зберігання 
документів приміщеннями, стелажним обладнанням та картонними коробками для 
картонування справ. Частину проблемних питань вдалося вирішити. Так, у 2019 році 
збільшена протяжність стелажного обладнання на 33 пог. м в архівосховищі НАФ, 
придбано 30 архівних коробів для зберігання документів НАФ, відремонтовано дах у 
приміщенні трудового архіву. 

     Збільшення площі для зберігання документів 
НАФ планується здійснити за рахунок вивільнення 
площ після передавання документів до держархіву 
області. Серйозною проблемою є порушення 
температурно-вологісного режиму приміщень, де 
зберігаються архівні документи, в літній період. 
Провітрювання в приміщеннях тільки природне, 
але дерев’яні вікна також мають неналежний стан і 
відкривати їх практично неможливо. Для захисту 
від дії світла на документи на вікнах 
застосовуються жалюзі. 
     Трагічні події 2014 року добре пам’ятаються 
кожному з нас. Ми всі були прикуті до екранів 
телевізорів, чекали новин і з жахом слухали про 
перші людські втрати. У період подій 2014 року  

Придбано архівні короби для зберігання доку-

ментів НАФ, 2019 рік 
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м. Дружківка уникла бойових зіткнень. Виконавчий комітет виконував свої функції у 
штатному режимі. Архівний відділ також виконував свої функції щодо забезпечення 
збереження документів. 

У період проведення АТО працівників архівного відділу залучали до надання 
довідок про фактичне місце проживання осіб, які були переміщені з непідконтрольної 
території України. 

В цей період було призупинено роботу експертної комісії архівного відділу, не 
здійснювалось приймання на постійне зберігання документів НАФ від джерел 
комплектування, не проводились планові перевірки архівів установ зони комплектування. 

У 2015-2016 році відповідно до Регіональної програми здійснення контролю за 
наявністю, станом і рухом документів НАФ завідувачем міського архіву було проведено 
перевіряння наявності та стану документів НАФ у архівосховищі у кількості 3220 од. зб. 
за паспортом та перевірки наявності, стану і руху документів НАФ, що зберігаються у 
юридичних осіб зони комплектування архівного відділу.  

У 2017 році в структурі виконавчого комітету Дружківської міської ради відбулися 
зміни. Міський архів отримав статус архівного відділу виконавчого комітету Дружківської 
міської ради, а працівники архіву успішно пройшли конкурсний відбір та отримали 
відповідні посади. Штатна чисельність працівників не змінювалась, у відділі працює 
начальник та головний спеціаліст. В цей період розробляється і впроваджується основний 
комплекс документів, що регламентують роботу відділу. 

У 2017 році робота була спрямована на підготовку довідок соціально-правового 
характеру та надання звітів до держархіву, бо у відділі працював один працівник. 

У 2018 році, у зв’язку з відсутністю завідувача архіву, виникла необхідність 
проведення перевіряння наявності, стану і руху документів НАФ, так як за результатами 
перевірки у 2015-2016 роках не було складено аркушів та актів перевіряння наявності та 
стану документів НАФ. За результатами перевірки у 2018 році було складено акти та 
аркуші перевіряння фондів. Загальна кількість перевірених документів – 2589 од. зб. 
управлінської документації. У цей період основним пріоритетним напрямком роботи 
відділу стало приведення у відповідність облікових документів.  

У 2018 році до державного архіву Донецької області передано на постійне зберігання 
129 од. зб. документів відділу Держземагенстства у м. Дружківці Донецької області.  

Внесено зміни до списків № 1, 2 юридичних осіб – джерел формування НАФ, а саме: 
внесено зміни до назв установ, виключено зі списку установи, які не є юридичними 
особами. 

У 2019 році відбулися вибори Президента України та вибори народних депутатів 
України. Під час проведення виборів архівний відділ надавав виборчій комісії 
консультації щодо формування справ, складання номенклатури справ, описів справ 
постійного зберігання та з кадрових питань (особового складу), здійснював контроль за 
дотриманням строків передачі документів до держархіву Донецької області, прийом 
документів з особового складу. 

У 2019 році відбулася знаменна подія – ми святкували 5-ту річницю визволення 
міста Дружківка від російської окупації. На офіційному сайті Дружківської міської ради 
розміщено інформаційні матеріали «5-та річниця з часу визволення міст Східної України 
від російської окупації. м. Дружківка». 

     У лютому 2019 року нашу мирну Дружківку сколихнула трагічна 
новина про загибель сержанта Євгена Фурсова. Це було перше для 
міста поховання загиблого на війні земляка, який загинув під час 
виконання бойового завдання батальйону. Його ім’я внесено до 
Книги пам’яті полеглих за Україну. 

Фурсов Євген Олександрович 
Дата та місце загибелі: 23 лютого 2019 року, с. Чермалик, 

Волноваський район, Донецька область. Звання: сержант. Посада: 
командир відділення. Підрозділ: 122-й окремий аеромобільний 
батальйон (81-а окрема аеромобільна бригада). Обставини загибелі: 
загинув 23 лютого 2019 року внаслідок прямого влучання ПТКР в 
укріплення на позиціях ЗСУ біля с. Чермалик (Приморський 
напрямок) Місце поховання: м. Дружківка, Донецька область  
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Документи архівного відділу активно 
використовуються для підготовки 
фотовиставок. 
Подальшого розвитку дістала нова форма 
виставкової діяльності – онлайн- виставки. На 
сьогодні на офіційному сайті міської ради 
розміщено 7 постійно діючих онлайн-виставок.  
     В рамках Регіонального культурно-
просвітницького проекту «Донбас – це Україна» 
для учнів загальноосвітніх шкіл було проведено 
уроки «Дім, де живе історія», «Видатні постаті 
Донеччини», проведено екскурсію до архіву, 
представлено виставку фонду особового 
походження самодіяльного композитора, 

диригента духового оркестру м. Дружківка Романова Миколи Федоровича. 
 

Духовий оркестр м. Дружківка, 1950 рік 

Особисте листування ризького композитора  Оскара Строка з керівником духово-

го оркестру, самодіяльним композитором Романовим М.Ф. 
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Керівництво міської ради, архівний відділ виконавчого комітету міської ради і 

надалі будуть створювати належні умови для зберігання, примноження та використання 

Національного архівного фонду України. 

 

 

Харченко Наталя Григорівна, 
начальник архівного відділу виконавчого 
комітету Дружківської міської ради 

  

Під час екскурсії школярів до архівосховища 

Під час проведення уроку «Дім, де живе історія» 
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РОБОТА АРХІВНОГО ВІДДІЛУ 
КОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗА 2014-2019 РОКИ 

 
Архівний відділ є структурним підрозділом Костянтинівської міської ради, без 

статусу юридичної особи, здійснює ведення архівної справи на території міста. Додатково 
він виконує функції трудового архіву щодо зберігання документів з кадрових питань 
(особового складу) ліквідованих підприємств, забезпечує соціальний захист громадян.   

Події 2014 року, пов’язані із проведенням АТО, не обійшли і наше місто 
Костянтинівку. Більше як 2 місяці воно було окуповане, але архівний відділ 
Костянтинівської міської ради працював у штатному режимі. 

Штатна кількість працівників – 3 особи: начальник архівного відділу, головний 
спеціаліст, інспектор архівного відділу. Згідно з рішенням Костянтинівської міської ради 
від 20.12.2018 № 6/90-1712 «Про структуру виконавчого комітету та штатний розклад на 
2019 рік» в 2018 році із штату архівного відділу виведена посада інспектора та введено 
посаду головного спеціаліста, у зв’язку з тим, що ця робота має багатофункціональні 
напрямки і потребує фахової підготовки його працівників. 

 
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА 
Архівний відділ знаходиться в приміщенні виконавчого комітету Костянтинівської 

міської ради. Його архівосховища та кабінети розташовані на 1-му та 4-му поверхах. 
Архів має 3 робочі кімнати площею 59,8 м2, та 8 архівосховищ площею 248,1 м2, які 
обладнані металевими стелажами, протяжність яких становить 428 пог. м, ступінь 
заповнення складає 85 %. В 2018 році виділено додаткове архівосховище площею 15,5 м2 
для розміщення документів ліквідованих підприємств. 

В архівному відділі створені необхідні умови для роботи працівників. 
Відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради від 23.02.2012 №6/15-303 

«Про міську комісію забезпечення збереження документів Національного архівного 
фонду України в м. Костянтинівка на 2012-2015 роки» у 2014-2015 роках, та в наступних 
роках: 

РОБОТА АРХІВНОГО ВІДДІЛУ 

В 2018-2019 роках у зв’язку із стабілізацією ситуації у Донецькій області, кількість 
документів та заявників збільшилась – цьому сприяло надання внутрішньо переміщеним 
особам особисто та в електронному вигляді листів, заяв, відомостей за документами, які 
зберігаються в архівному відділі. 
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ФОРМУВАННЯ НАФ 
     В архівному відділі 
Костянтинівської міської ради 
на зберіганні знаходиться 
26 фондів на управлінську 
документацію в кількості 6770 
од. зб; на фотодокументи – 
11 фондів в кількості 274 од. 
зб., на відеодокументи – 4 
фонди в кількості 21 од. зб. За 
період 2014-2019 років 
надійшло 9 фондів (у т. ч. 3 
фонди особового походження). 
     У 2014 році надходжень 
нових фондів не відбувалось. 

У 2016 році 
додатково прийнято 
документи фонду №26 
Орендне підприємство 
«Костянтинівський 
завод Скловиробів ім. 
13-ти розстріляних 
робітників» (перше 
надходження до архіву 
– 16.11.1976), у 2017 
році – фонд № 22 
Державний хімічний 
завод (перше надходження – 29.01.1975), у 2019 році – фонд №1 Костянтинівський 
міськрайонний суд (перше надходження – 15.05.1950). 

2014 рік:  
– прийнято фонд з колекції фотодокументів «Мітинги, присвячені пам`яті  
жертв голодомору»; 
- колекція фотоальбомів з історії підприємств та установ м. Костянтинівки; 
- колекція фотодокументів «Ветерани Великої Вітчизняної війни м. Костянтинівки»; 
- колекція фотодокументів «Зустрічі з міською громадською організацією «Союз 

Чорнобиль»; 
- колекція відеодокументів з історії міста Костянтинівки. 
2015 рік:  
- колекція фотодокументів «День міста»; 
- колекція фотодокументів «День сім`ї»; 
- колекція відеодокументів з історії міста Костянтинівка. 
2016 рік:  
- колекція фотодокументів з історії міста Костянтинівка «Святковий мітинг «Пам'ять, 

стій! Зупинись на хвилинку», присвячений воїнам-визволителям міста Костянтинівки. 
2017 рік: 
- колекція фотодокументів «Архітектура міста в 60-ті – 80-ті роки»; 
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- колекція фотодокументів «Україна – Бельгія: історія взаємовідносин. Кінець XIX – 
початок XX століття»; 

- колекція відеодокументів з історії міста Костянтинівки «Засідання 8 сесії 
Костянтинівської міської ради 23.08.2016». 

2018 рік: 
- колекція фотодокументів з історії міста Костянтинівки «День подяки». 
Фотодокументи, які зібрано у цифровому форматі відділом внутрішньополітичних 

питань та під час роботи з депутатами, упорядковані та роздруковані начальником 
архівного відділу.  

Фотодокументи фонду «Колекція фотодокументів «Архітектура міста в 60-ті – 80-ті 
роки» передані до архівного відділу начальником відділу архітектури і містобудування в 
позитивах. 

За 2014-2019 роки всього прийнято 2540 од. зб. управлінської документації, 
фотодокументів – 223 од. зб., відеодокументів – 3 од. зб. 

В 2015 році здійснено перевіряння наявності та фізичного стану управлінської 
документації 16-ти фондів, які знаходяться на зберіганні в архівному відділі у кількості 
4032 од. зб., складено акти та аркуші перевіряння наявності і стану документів. У зв’язку з 
тим, що документи за попередні роки були прийняті частково літерними номерами, 
перероблено описи по 14 фондах. 

 
ДОКУМЕНТИ СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ (ТРУДОВИЙ АРХІВ) 
У структурному підрозділі архівного відділу зберігаються 226 фондів ліквідованих 

установ в кількості 16049 од. зб. За 2014-2019 роки прийнято 32 фонди у кількості 
6557 од. зб. 

ВИКОНАННЯ АРХІВОМ НЕВЛАСТИВИХ ФУНКЦІЙ 
У зв’язку із закінченням позачергових виборів народних депутатів України 

26 жовтня 2014 року до архівного відділу надійшли документи тимчасового зберігання 
окружної виборчої комісії з позачергових виборів народних депутатів одномандатного 
виборчого округу № 49 у кількості 17 справ та 264 од. зб. (бокси, пакети). 
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ЦИФРОВІЗАЦІЯ ДОКУМЕНТІВ У 2017 РОЦІ 
В 2017 році державним архівом Донецької області частково оцифровано документи  

фонду № 8 Виконавчий комітет Костянтинівської міської ради у кількості 313 справ, що 
становить 11 % від загальної кількості документів фонду. 

 
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ АРХІВНИХ ДОКУМЕНТІВ 
За 2014-2019 роки надійшло 2755 запитів соціально-правового характеру, 

підготовлено 4929 довідок, 649 архівних копій, запитів тематичного характеру – 1075, 
підготовлено 1075 архівних витягів та копій. 

У зв’язку із ситуацією, яка склалася у Донецькій області у 2014 році, архівним 
відділом розпочато збір інформації з Інтернет-ресурсів, газетних статей, фото- та 
відеодокументів, що стосуються подій у місті Костянтинівка за цей період. 

З мережі Інтернет зібрані документи про події на Майдані у лютому 2014 року – фото 
з описом Героїв Небесної Сотні, матеріали про відзначення 5-ї річниці визволення міст 
Східної України, фото бійців, хто воював і загинув при визволенні міста Костянтинівка. 

     Відповідно до плану організаційних 
заходів облдержадміністрації та державного 
архіву Донецької області 26.11.2015 в 
архівному відділі Костянтинівської міської 
ради проведено виїзне засідання ЕПК 
державного архіву. На робочому засіданні 
ЕПК заслухано інформації «Про стан 
архівної справи в Донецькій області», «Про 
стан архівної справи, організації 
діловодства та роботи експертної комісії в 
зоні комплектування архівного відділу», 
«Про роль експертних комісій у 
забезпеченні збереження документів». 

Інформаційний стенд щодо відзначення Дня Героїв 
Небесної Сотні, лютий 2016 рік 
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У заході взяли участь голови експертних комісій та 
відповідальні за архівні підрозділи підприємств, 
установ, організацій. Під час заходу архівним 
відділом презентовано виставку фотоальбомів з 
історії підприємств та установ міста. 

На засіданні круглого столу до 95-ї річниці 
створення архівної системи Донецької області 
«Архів – Історія – Сучасність», яке відбулося 
27.10.2017, архівним відділом підготовлено виступ  
«Документальні колекції у фондах архівного 
відділу Костянтинівської міської ради як джерело 
вивчення історії Донецького регіону». 

Взято участь в урочистому заході з нагоди 
святкування 100-річчя архівної системи України та 
95-річчя архівної системи Донецької області, проведеного державним архівом Донецької 
області. В рамках цього заходу відбулася зустріч з начальником архівного відділу 
Картамишевою Ніною Кузьмівною, яка працювала у 1981-2007 роках, зібрано спогади 
щодо роботи архіву в ті часи. 

     У 2019 році, в рамках Регіонального 
культурно-просвітницького проєкту «Донбас 
– це Україна», започаткованого у 2018 році 
державним архівом Донецької області, 
метою якого є патріотичне виховання дітей 
та молоді, формування в них національної 
свідомості, поваги до культурного та 
історичного минулого Донеччини, архівним 
відділом проведено у 11-му класі 
Костянтинівського закладу загальної 
середньої освіти I-III ступенів № 13 
тематичні уроки «Видатні постаті 
Донеччини», «Культурні заклади як джерело 
інформації про історію світу та України», 

«Заселення Донецького краю», «Архів – це дім, де живе історія». Також підготовлено 
виставку по колекціях архівних документів, проведено екскурсію по архівному відділу, 
керуючим справами виконавчого комітету проведено екскурсію по виконавчому комітету 
міської ради. 

 

Виїзне засідання ЕПК державного архіву 
Донецької області  26 листопада 2015 року 

Картамишева Ніна Кузьмівна – начальник архівного 
відділу у 1981-2007 рр. 

Керуючий справами виконкому 
Журавльов Олексій Ігорович 
проводить екскурсію в сесійній 
залі Костянтинівської міської 
ради (грудень 2019 року)  

Розгляд архівних колекцій. 

В кабінеті міського голови Давидова Сергія Дмитровича, 
грудень 2019 року  
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СПИСКИ ФОРМУВАННЯ НАФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Узв`язку з проведенням Антитерористичної операції (АТО) на території Донецької 
області, згідно з наказом Держземагентства України № 396 від 02.12.2014 «Про тимчасове 
переміщення територіальних органів Держземагентства у Донецькій області» управління 
Держземагентства у Ясинуватському районі було переміщено до міста Костянтинівка та 
зареєстроване за адресою: вул. Європейська, 13. Документи установи були вивезені з 
непідконтрольної території. 

Через те, що ця установа є джерелом комплектування НАФ, вона внесена до списку 
№ 1 юридичних осіб – джерел формування НАФ, які передають документи до архівного 
відділу Костянтинівської міської ради. 

Згідно з постановою КМУ від 14.01.2015 № 5 «Про створення територіальних 
органів Державної служби з питань геодезії, картографії і кадастру», на виконання наказу 
Комісії з реорганізації Державного агентства земельних ресурсів України «Про 
реорганізацію Управління Держземагентства в Ясинуватському районі Донецької області» 
від 22.07.2015 № 302, установу ліквідовано шляхом приєднання до управління 
Держгеокадастру в Ясинуватському районі Донецької області. 

Після ліквідації управління Держгеокадастру в Ясинуватському районі Донецької 
області як юридичної особи публічного права згідно з постановою КМУ від 31.08.2016 
№ 581 «Про реформування територіальних органів Державної служби з питань геодезії, 
картографії і кадастру», документи постійного зберігання цих установ у лютому 2017 року 
прийнято на зберігання до архівного відділу Костянтинівської міської ради, в серпні 
2018 року документи передані на державне зберігання до державного архіву Донецької 
області.  

Щорічне зменшення кількості установ у списку юридичних осіб – джерел 
формування НАФ пояснюється тим, що за цей час частина установ ліквідувалася, 
реорганізовувалася, передавались документи і, як наслідок, ці установи виводилися зі 
списку.  

 
РОБОТА ЕКСПЕРТНОЇ КОМІСІЇ АРХІВНОГО ВІДДІЛУ 
За період 2014-2019 років проведено 46 засідань ЕК архівного відділу, розглянуто 

списки джерел формування НАФ та внесення змін до списків, положення про ЕК – 16 од., 
номенклатури справ – 41од., описи постійного зберігання – 82 од., описи з кадрових 
питань (особового складу) – 66 од., акти про вилучення для знищення документів, не 
внесених до НАФ, – 57 од. 
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МЕТОДИЧНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНА ДОПОМОГА 

КОНТРОЛЬ ЗА РОБОТОЮ АРХІВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ УСТАНОВ – ДЖЕРЕЛ 
ФОРМУВАННЯ АРХІВНОГО ВІДДІЛУ 

 

ПРОВЕДЕНО 
ЗАСІДАНЬ ЕК 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

8 5 7 9 8 9 

 

РОЗГЛЯНУТО  

Списки 

 
2   

  
Внесення змін до списків 

1 1 

Положення про ЕК 
16   

Номенклатури справ 
8 8 10 8 6 1 

Описи справ постійного 
зберігання 

5 5 9 10 11 16 

Описи по документах особового 
походження  

3 
  

Описи по колекціях документів 2 

Описи по фотоальбомах 
1   

Описи по фотодокументах 
3 2 

  
2 1   

Описи по відеодокументах 
1 1 1   

Описи з кадрових питань 
(особового складу) 

9 10 6 11 6 20 

Акти про вилучення для 
знищення документів, не 
внесених до НАФ 

7 4 10 13 9 14 
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Проведено перевіряння наявності та фізичного стану документів 12-ти установ у 
кількості 1538 од. зб. 

Державним архівом Донецької області 11.03.2016 здійснена тематична перевірка 
обліку документів архівного відділу Костянтинівської міської ради, 02.02.2018 – 
тематична перевірка структурного підрозділу архівного відділу. 

 
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ 
В архівному відділі наявні такі проблеми: 
невизначеність статусу архівного відділу відповідно до чинного законодавства; 
відсутність законодавчої бази щодо відповідальності керівників підприємств за 

зберігання документів з кадрових питань (особового складу), які покинуті напризволяще 
та які мають велике значення у забезпеченні соціально-правового захисту громадян; 

не визначено місце евакуації архівних документів у разі настання надзвичайного або 
воєнного стану на території міста.  

 
ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ У РОБОТІ АРХІВНОГО 

ВІДДІЛУ: 
питання щодо приведення статусу архівного відділу відповідно до чинного 

законодавства знаходиться на контролі; 
проводиться організаційна робота з питання встановлення місцезнаходження 

керівника установи Публічне акціонерне товариство «Костянтинівський завод 
високовольтної апаратури», документи з кадрових питань (особового складу) якого 
покинуті напризволяще; 

керівництвом виконавчого комітету Костянтинівської міської ради розглядається 
питання щодо визначення можливого місця евакуації архівних документів. 
Робота архівного відділу різноманітна та багатофункціональна. Її головною метою є 

збереження історії нашого міста для майбутніх поколінь. 
В подальшому планується продовжити роботу зі створення колекцій документів, які 

є вагомим внеском минулого, теперішнього та сучасного поколінь для історії нашого 
міста та Донецької області. 

 
 

Швиндя Наталія Анатоліївна, 
начальник архівного відділу  
Костянтинівської міської ради 
 
Мещенко Галина Іванівна, 
головний спеціаліст архівного відділу 
Костянтинівської міської ради 
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РОБОТА АРХІВНОГО ВІДДІЛУ 
КРАМАТОРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ У 2014-2018 РОКИ 

 
Події 2014-2015 років на роботу архівного відділу міської ради не вплинули, але були 

деякі труднощі. У період з травня місяця 2014 року спеціалісти відділу звільнилися за 
своїм бажанням у зв’язку з тим, що на території міста з кожним днем обстановка ставала 
небезпечною для життя кожного мешканця міста.  

До листопада 2014 року відділ працював в неповному складі в особі керівника 
відділу. Засідання експертної комісії не проводились з квітня місяця протягом 6 місяців. 
Казначейська служба у місті припинила свою діяльність у травні місяці 2014 року. 
Працівники виконавчих органів, і в тому числі архівного відділу, не отримували заробітну 
плату з травня до середини липня. Працівники архівної мережі Донецької області 
отримували фінансову підтримку від своїх колег. Організатором такої акції був начальник 
відділу організаційної роботи державного архіву Донецької області – Ситая Алла 
Василівна. 

Штат архівного відділу повністю укомплектовано тільки у листопаді 2014 року. 
Відновила роботу і ЕК архівного відділу. Такі зміни пройшли і в зоні комплектування 
архівного відділу. Звільнились відповідальні особи за архівну справу в установах та на 
підприємствах на 80%.  

У грудні 2014 року читальний зал архівного відділу припинив свою діяльність у 
зв’язку з тим, що в ньому розмістилася бухгалтерія державного архіву Донецької області. 
Це було зв’язано з переміщенням та реєстрацією у м. Краматорську обласного архіву. Для 
роботи бухгалтерії державного архіву області з боку відділу була надана допомога з 
організації робочих місць: надана у тимчасове користування комп’ютерна техніка, 
канцтовари, офісні меблі, засоби зв’язку.  

У жовтні місяці 2015 року бухгалтерія облархіву перемістилася у орендоване 
приміщення, але читальна зала не відновила свою роботу. Державний архів області на той 
час не мав можливості приймати документи з місцевих виборів. До міських голів надійшов 
лист від голови ОДА Кіхтенко О.Т. з проханням прийняти документи до архівних установ 
міст, у зв’язку з тим, що облархів не мав свого приміщення та архівосховищ. Архівним 
відділом було прийнято виборчу документації від ОВК № 48 (м. Краматорськ) та частково 
від ОВК №52 (м. Вугледар). Документи зберігались у читальному залі. Прийом громадян 
до читального залу було організовано у робочих кімнатах архівного відділу. Засідання ЕК 
архівного відділу проводилось у кабінеті начальника відділу. Семінари для працівників 
діловодних служб підприємств міста організовувалось у конференц-залі виконкому 
міської ради. 

За цей період архівний відділ виконував свої обов’язки згідно з Положенням та 
плановими завданнями, але труднощі виникали і в роботі з державним архівом області. У 
2015 році на підконтрольну Україні територію з міста Донецьк виїхало 6 працівників 
державного архіву Донецької області. Не вистачало спеціалістів архівної справи та 
діловодства. Для деяких призначених на посади спеціалістів це була нова сфера діяльності, 
та на той час люди не мали навичок, відповідного досвіду в напрямку архівної справи та 
діловодства. Тому виникали деякі труднощі в отриманні методичної та практичної 
допомоги. Але з часом співпраця налагоджувалась. Було рекомендовано зробити довідки 
щодо розбіжностей в обліку по кожному фонду та скласти план перероблення описів. 

У 2017 році архівний відділ за рішенням Краматорської міської ради від 23.11.2016 
№16/VII-495 був створений як юридична особа публічного права. Також трудовий сектор, 
який був у складі архівного відділу до 2017 року, отримав статус юридичної особи. У 2017 
році в архівному відділі працювали 2 посадові особи – начальник відділу та головний 
спеціаліст (бухгалтер). У 2018 році штатна чисельність відділу збільшилась на 1 одиницю. 

Архівний відділ продовжував виконувати свої функції згідно з Положенням та 
плановими завданнями. 

 
Алекєєнко Валерія Анатоліївна, 
начальник архівного відділу 
Краматорської міської ради 
 

Микитко Кристина Вікторівна, 
головний спеціаліст архівного відділу 
Краматорської міської ради 
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ЗБЕРЕЖЕННЯ АРХІВНОГО СПАДКУ ЛИМАНЩИНИ 
 
Складна політична ситуація в Україні в 2013-2014 роках не оминула місто Красний 

Лиман. 30 квітня 2014 року представники незаконних збройних формувань (далі – НЗФ) 
увірвались на сесію міської ради. Взявши депутатів та працівників виконавчого комітету в 
заручники, змусили керівництво міста включити до порядку денного питання про 
визнання незалежності так званої «Донецької Народної Республіки». Місто утримувалося 
під контролем НЗФ, навколо нього було встановлено блокпости. 

Українські війська відновили контроль над Красним Лиманом 05 червня 2014 року. 
Над міською радою та міськвідділом міліції Красного Лиману піднято український 
прапор, відновлено роботу державних органів України. 

Визволення Краснолиманського району відбулося 19 червня 2014 року. В результаті 
операції загинули 16 військовослужбовців 24-ї механізованої, 25-ї повітряно-десантної та 
95-ї аеромобільної бригад Збройних сил України. 

Архівний відділ територіально розташовано віддалено від центру міста та 
адміністративної будівлі міської ради, тому під час подій квітня-червня 2014 року будівля, 
в якій знаходиться архівний відділ, не була захоплена або пошкоджена. Архівні 
документи та документи поточного діловодства не втрачені. Працівники не постраждали. 
Всі працювали в штатному режимі, в основному продовжували виконувати запити 
громадян, які зверталися до архіву через страх втрати документів і не мати можливості 
підтвердити стаж роботи та отримати довідку про заробітну плату. Крім того, до кінця 
2014 року працівники архівного відділу, як і всі працівники міської ради, залучалися на 
громадські роботи – надавали допомогу в реєстрації переселенців, їх розселенні, 
забезпеченні теплими речами та продуктами харчування. 

У 2015 році перед громадою постало питання добровільного об’єднання 
територіальних громад. Архівний відділ надавав консультативну та методичну допомогу 
спеціалістам сільських та селищних рад із впорядкування документів. Після прийняття 
Краснолиманською міською радою у 2015 році рішення “Про добровільне об'єднання 
територіальних громад”, проведення перших виборів депутатів Краснолиманської міської 
ради та міського голови на території Краснолиманської міської ради було створено 
об'єднану територіальну громаду (далі – ОТГ) з центром в місті обласного 
підпорядкування – Красний Лиман. 

Разом з тим, на виконання Закону України «Про засудження комуністичного та 
націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та про заборону 
пропаганди їхньої символіки», відповідно до рішення Краснолиманської міської ради в 
червні 2015 року створено робочу групу, секретарем якої призначено начальника 
архівного відділу.  

Секретарем робочої групи готувалися і проводилися засідання робочої групи, 
громадські обговорення в усіх мікрорайонах міста, “круглі столи” з громадськістю міста, 
розглядалися скарги і пропозиції громадян, були підготовлені проєкти рішень міської 
ради щодо перейменування міста, населених пунктів, вулиць і провулків.  

Відповідно до рішення Краснолиманської міської ради Постановою Верховної Ради 
України перейменовано: м. Красний Лиман Донецької області в м. Лиман Донецької 
області; населені пункти, розташовані на території ОТГ з адміністративним центром в м. 
Лимані. Також вступили в дію рішення міської ради про перейменування вулиць та 
провулків м. Лиману, населених пунктів, розташованих на території ОТГ. 

В жовтні 2015 року архівний відділ міської ради вперше прийняв від місцевих 
виборчих комісій документи постійного зберігання та документи закритого тимчасового 
зберігання (бокси). 

Після оголошення результатів перших виборів 12 сільських та селищних рад 
ліквідовано шляхом приєднання до Лиманської міської ради. Пріоритетним завданням 
архівного відділу було організувати роботу та надати методичну допомогу із 
впорядкування документів, що утворились за період їх діяльності. Протягом 2016 року в. 
о. старост передали до архівного відділу документи НАФ та погосподарські книги. 
Документи з кадрових питань (особового складу) передано до архівного відділу міської 
ради, який поєднує виконання функцій трудового архіву. Архівні фонди сільських та 
селищних рад закрились. 
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Архівний відділ першим серед архівних установ області напрацьовував досвід 
організації роботи з ліквідованими  сільськими та селищними радами при створенні 
Лиманської об’єднаної територіальної громади. 

В жовтні 2016 року архівний відділ надавав консультативно-методичну допомогу 
територіальній виборчій комісії з упорядкування та передавання документів з перших 
виборів старост селищ міського типу, сіл та селищ Лиманської об’єднаної територіальної 
громади. 

Відповідно до змін у структурі Лиманської міської ради та її виконавчого комітету 
відбулися зміни в підпорядкуванні архівного відділу. Архівний відділ міської ради у 2017 
році було перейменовано в архівний відділ виконавчого комітету Лиманської міської 
ради. Розроблено положення та затверджено рішенням Лиманської міської ради. До 
штатного розпису архівного відділу введено одну штатну одиницю – провідного 
спеціаліста архівного відділу. 

У зв’язку з ліквідацією сільських та селищних рад та об’єднанням територіальної 
громади відбулися зміни в зоні комплектування архівного відділу. Із 43 юридичних осіб – 
джерел формування Національного архівного фонду в зоні комплектування архівного 
відділу залишилось 13 установ. 

 
ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО АРХІВНОГО ФОНДУ 

 

КОМПЛЕКТУВАННЯ АРХІВНОГО ВІДДІЛУ ДОКУМЕНТАМИ 
НАЦІОНАЛЬНОГО АРХІВНОГО ФОНДУ 

Архівний відділ поєднує виконання функцій роботи з документами Національного 
архівного фонду та документами з кадрових питань (особового складу) (трудового 
архіву). 

Роки Фонди Кількість документів на зберіганні 

2014 36 6511 

2015 37 6755 

2016 38 10316 

2017 39 11084 

2018 38 11847 

2019 38 12582 
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КОМПЛЕКТУВАННЯ АРХІВНОГО ВІДДІЛУ ДОКУМЕНТАМИ  
З КАДРОВИХ ПИТАНЬ (ОСОБОВОГО СКЛАДУ) 

В результаті ліквідації від 12 сільських та селищних рад протягом 2016 року до 
архівного відділу прийнято на зберігання 1740 справ з кадрових питань (особового складу). 

В результаті перевіряння наявності та стану документів з кадрових питань (особового 
складу) у 2018-2019 роках архівним відділом виявлено необліковані документи, які взято на 
облік. 

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ ТА МАТЕРІАЛЬНА БАЗА АРХІВНОГО 
ВІДДІЛУ 

2014-2015 роки – 4 архівосховища; 2 робочі кімнати; 
2016 рік – 6 архівосховищ; 2 робочі кімнати; встановлено металеві стелажі 

протяжністю 200 пог. м; 
2017 рік – оснащено пожежною сигналізацією; встановлено сертифіковані 

протипожежні двері; пломбіратори; придбано: 3 од. комп’ютерної техніки; 2 од. 
множувальної техніки; 3 комплекти меблів. 

2018 рік – придбано 3 металеві шафи; 100 штук архівних коробів; ґанок архівного 
відділу облаштовано пандусом; 

2019 рік – придбано 50 штук архівних коробів; архівосховища підключено до 
охоронної сигналізації; встановлено вбудовані 
електровентилятори; отримано додатково 2 вогнегасники. 

 
ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
Архівним відділом використовується інформація 

документів, які знаходяться на зберіганні у відділі. 
В рамках Регіонального культурно-просвітницького 

заходу “Донбас – це Україна!” архівним відділом зібрані 
матеріали та проведені шкільні уроки для учнів 9-11 класів із 
застосуванням слайдів, організована екскурсія до архівного 
відділу.  

Роки Кількість фондів 
Прийнято справ на 

зберігання 
Справ на зберіганні 

2014 51 117 10695 

2015 53 28 10723 

2016 65 1740 12463 

2017 66 64 12527 

2018* 66 457 12984 

2019* 89 606 13590 
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В документах колгоспу “Правда” (ф. 14) за 1951 рік виявлені відомості про 
переселення колгоспників з Лемківщини – колгосп “Новий шлях” села Бандрів Нижньо-
Устрицького району Дрогобицької області до колгоспів “Червоний партизан”, “Правда”, 
“Шевченко” сіл Карпівка, Зелена Долина Краснолиманського району Сталінської області, 
на підставі яких оформлено виставку архівних документів щодо переселення мешканців 
Нижньо-Устрицького району до Краснолиманського району.  

 
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ АРХІВНИХ ДОКУМЕНТІВ 

ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН 

В 2016 році вперше в архівному відділі організовано роботу читального залу, в якій 
дослідники та краєзнавці працюють з документами фондів сільських та селищних рад – 
вивчають книги погосподарського обліку, фонду газети “Зоря” з метою дослідження історії 
свого роду та рідного краю. 

Журналісти газети “Зоря” працювали з підшивками газет “За темпи”, “Зоря 
комунізму”, “Зоря”, починаючи з 1947 року, для підготовки матеріалів з нагоди відзначення 
90-ї річниці з дати її заснування. 

Архівний відділ долучається до збору матеріалів, які формують сучасну історію 
Лиманщини, співпрацює з громадськими організаціями з питання отримання інформації про 
загиблих визволителів населених пунктів. У 2019 році до відзначення 5-ї річниці 
визволення міста Лиман від російської окупації архівним відділом надано матеріали для on-
line презентації, яку розміщено на сайті міської ради та оформлено інформаційний стенд. 

Архівний відділ продовжує забезпечувати збереженість документів Національного 
архівного фонду України, створювати належні умови для повноцінного захисту інформації, 
що в них міститься. Продовжує поповнювати Національний архівний фонд документами 
сучасної історії області та міста, які являються безцінним архівним спадком Лиманщини. 

 
 

Войтенко Ірина Анатоліївна, 
начальник архівного відділу виконавчого 
комітету Лиманської міської ради 

Роки Запити Виставки Статті 

2014 974 - - 

2015 815 1 2 

2016 771 1 1 

2017 944 1 1 

2018 691 3 1 

2019 621 7 1 
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РОБОТА АРХІВНОГО ВІДДІЛУ 
МАРІУПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ У ПЕРІОД 2014-2019 РОКІВ  

 
У квітні 2014 року була захоплена будівля Маріупольської міської ради. У зв’язку із її 

захопленням на території архівного відділу тимчасово було розміщено управління 
персоналу міської ради, яке займало 2 кабінети: кабінет начальника архівного відділу та 
кімнату біля архівосховища № 2 комунальної установи «Трудовий архів м. Маріуполя».  

На початку 2016 року колектив управління персоналу міської ради переїхав до 
орендованих кабінетів у будівлі за адресою: вул. Архітектора Нільсена (на той період – вул. 
Енгельса), 26/2, де розташовуються і на теперішній час.   

Події 2014-2019 років на роботу архівного відділу міської ради                 не вплинули 
у зв’язку з тим, що архівний відділ розташований в окремому приміщенні, яке не 
захоплювалося та не зазнало пошкоджень.  

У зв’язку з тим, що у 2015 році селища Старий Крим, Сартана та Талаківка зазнавали 
неодноразових обстрілів, архівним відділом міської ради було вжито заходів щодо 
перевезення документів з приміщень селищних рад до архівного відділу міської ради для 
проведення роботи з їх упорядкування.  

З метою збереження документів Національного архівного фонду та у зв’язку з тим, що 
Сартанська, Старо-Кримська та Талаківська селищні ради знаходяться на лінії зіткнення, 
документи зазначених селищних рад після упорядкування було прийнято на зберігання до 
архіву понад встановлений строк.  

Так, станом на 01.01.2020 документи постійного зберігання та з кадрових питань 
(особового складу) Старо-Кримської селищної ради упорядковано та описано по 2015 рік, 
описи справ схвалено ЕПК державного архіву Донецької області (протокол від 29.08.2018 
№ 8). Документи постійного строку зберігання по 2015 рік передано на зберігання до 
архівного відділу міської ради.  

Документи постійного зберігання та з кадрових питань (особового складу) 
Сартанської селищної ради упорядковано та описано по 2014 рік (протокол ЕПК від 
28.03.2018 № 3), здійснюється упорядкування документів НАФ та з кадрових питань 
(особового складу) за 2015-2016 роки. Документи постійного строку зберігання по 2014 рік 
включно передано на зберігання до архівного відділу міської ради. 

Документи постійного зберігання та з кадрових питань (особового складу) 
Талаківської селищної ради упорядковано та описано по 2012 рік (протокол ЕПК від 
29.11.2017 № 12), здійснюється упорядкування документів за період 2013-2015 років. 
Документи постійного строку зберігання по 2012 рік передано на зберігання до архівного 
відділу міської ради. 

У зв’язку з численними реорганізаціями юридичних осіб, частими змінами осіб, 
відповідальних за архів установ, зміною фактичного місця розташування юридичних осіб та 
з інших причин архівним відділом міської ради було достроково прийнято на зберігання 
документи, віднесені до Національного архівного фонду, таких юридичних осіб:  

- Приморська районна адміністрація міської ради – по 2017 рік; 
- Лівобережна районна адміністрація міської ради – по 2014 рік; 
- Комунальний заклад «Донецький академічний обласний драматичний 

театр» (м. Маріуполь) – по 2014 рік; 
- Кальміуська районна адміністрація міської ради – по 2013 рік;  
- Центральна районна адміністрація міської ради – по 2013 рік; 
- Департамент фінансів міської ради – по 2012 рік;  
 Головне управління містобудування та архітектури міської ради – по 2013 рік. 
У результаті проведення у 2015 році перевіряння наявності і стану справ, які 

знаходяться на зберіганні в архівному відділі міської ради, було виявлено, що по 29 фондах 
не було своєчасно передано 575 справ.  

На установи, які не передали документи, було направлено відповідні листи. 
Установами та закладами здійснювалися заходи з розшуку непереданих на зберігання 
справ.  

За результатами проведеної роботи протягом 2016-2019 років до архівного відділу 
міської ради було передано за актами 193 одиниці зберігання по 7 фондах. 

Крім того, за фондом Старо-Кримської селищної ради було знайдено 4 од. зб., які не  
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було включено до описів справ за 1994-2001 роки. Справи включено до описів під 
літерними номерами. 

Також під час переробки опису Маріупольського професійного машинобудівного 
ліцею було виявлено 43 внесених до опису справи за 1944-1975 роки, які своєчасно не було 
передано на державне зберігання до держархіву Донецької області. У результаті проведеної 
роботи у 2019 році працівниками ліцею було знайдено та передано до архівного відділу 
Маріупольської міської ради 38 справ за 1948-1975 роки. На ці документи складено акт 
приймання-передавання документів, внесені записи до облікових документів фонду. 

Під час пожеж, які виникли у будівлі міської ради у травні 2014 року, структурними 
підрозділами міської ради було безповоротно втрачено велику кількість документів, у тому 
числі постійного строку зберігання, які віднесено до Національного архівного фонду. Це 
документи Маріупольської міської ради (2005-2014 рр.), департаменту фінансів (2010-2014 
рр.), управління охорони здоров’я (2008-2014 рр.), департаменту економіки (2009-2014 рр.). 

У 2019 році департаментом охорони здоров’я міської ради складений акт про 
невиправні пошкодження документів. 

Наразі ведеться робота з документального фіксування втрачених документів інших 
юридичних осіб.  

Рішенням Маріупольської міської ради від 03.03.2016 №7/5-96 «Про затвердження 
структури, загальної чисельності апарату міської ради та її виконавчих органів» було 
змінено статус архівного відділу Маріупольської міської ради на архівний відділ управління 
з адміністративних питань і звернень Маріупольської міської ради, тобто на архівний 
підрозділ.  

Рішенням міської ради від 19.05.2016 №7/7-340 «Про внесення змін до структур та 
положень виконавчих органів міської ради» було затверджено положення про управління з 
адміністративних питань і звернень Маріупольської міської ради.  

Рішенням міської ради від 28.07.2016 №7/9-516 «Про внесення змін до структур та 
положень виконавчих органів міської ради» архівному відділу з 1 листопада 2016 року 
повернено статус самостійного структурного підрозділу міської ради без статусу юридичної 
особи. 

 
Рішенням Маріупольської міської ради від 23.10.2019 №7/46-4468 «Про внесення змін 

до структур та положень виконавчих органів міської ради» змінено статус архівного відділу 
міської ради на архівний сектор Маріупольської міської ради та зменшено кількість 
штатних одиниць працівників з 01 лютого 2020 року. 

 
 

Качикова Елла Володимирівна, 
т. в. о. начальника архівного відділу 
Маріупольської міської ради 
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ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ АРХІВУ ЯК СВІДОК ЧАСУ 
 
Архівна справа завжди була і буде важливою складовою інформаційної та культурної 

сфери життєдіяльності суспільства у цілому і окремо взятої території. 
На початку 2014 року в місті Димитров (з травня 2016 року – м. Мирноград) архівного 

відділу не існувало. Повноваження зі зберігання та обліку документів Національного 
архівного фонду та ліквідованих підприємств міста були покладені на головного спеціаліста

-архіваріуса відділу з загальних 
питань та архівної справи 
Виконавчого комітету 
Димитровської міської ради. 
Архівна установа знаходилася у 
пристосованому приміщенні на 3 
поверсі адміністративної будівлі 
Управління соціального захисту 
населення міської ради, яке 
складалося із 2 архівосховищ і 2 
робочих кімнат. На зберіганні 
знаходилося 9 фондів НАФ на 
2364 справи і 50 фондів 
ліквідованих підприємств на 376 
справ. 

Кожен з нас з тривогою та стурбованістю спостерігав в ЗМІ за перебігом подій у 
столиці. А наше місто працювало у звичному трудовому ритмі з надією, що все буде добре. 

Архівна установа міста продовжувала працювати і виконувати свої основні обов’язки: 
перевіряти архівні підрозділи (проведено 12 перевірок), приймати на державне зберігання 
документи (прийнято 272 справи), надавати архівні копії, витяги та довідки громадянам 
(виконано 83 запити), контролювати упорядкування документів на підприємствах у зоні 
комплектування (схвалено 15 номенклатур справ на 3708 заголовків справ, 9 описів справ 
постійного зберігання на 1261 справу, 14 описів справ з кадрових питань (особового складу) 
на 1656 справ, 8 актів про знищення документів на 2736 справ). 

У період загострення ситуації керівництвом міста прийнято 
рішення щодо вивезення документів постійного строку зберігання, 
з кадрових питань (особового складу) та поточного діловодства 
Виконавчого комітету міської ради за межі адміністративної 
будівлі. Всі важливі та цінні документи були перевезені до архівної 
установи на тимчасове зберігання і знаходилися там до кінця 2017 року. 

На щастя, територія нашого міста залишилася незадіяною в активних бойових діях. 
Але вже у жовтні – грудні 2014 року в місто почали прибувати переселенці з Донецька та 
прилеглих до нього територій.  

Головний спеціаліст-архіваріус був залучений до роботи з переміщеними громадянами 
в управлінні соціального захисту населення. За один день в управлінні проходило 
реєстрацію близько 300 осіб. Було важко дивитися на цих людей. Скільки болю і смутку  
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було в їх очах. Багато із них особисто пережили обстріли і бомбування. 
Так закінчився 2014 і почався 2015 рік. 
У зв’язку з виробничою необхідністю з квітня 2015 року головний спеціаліст-

архіваріус був зобов’язаний два дні на тиждень перебувати у виконкомі міської ради, який 
знаходився у протилежній частині міста від архіву, і надавати там довідки про 
підтвердження місця проживання громадян приватного сектору. 

Ці обставини суттєво вплинули на якість виконання головним спеціалістом-
архіваріусом своїх безпосередніх посадових обов’язків. Але вихід було знайдено: був 
використаний метод роботи на відстані. 
Допомогли у вирішенні проблеми маленька 
флешка та старенький комп’ютер, що надали 
у виконкомі. Потрібні матеріали для роботи 
копіювалися, і коли потік громадян за 
довідками спадав, спеціаліст намагався 
займатися переглядом робіт, наданих на 
експертну комісію: номенклатури справ 
підприємств, описи та акти на знищення 
документів. Встигав також надавати 
методичну та консультативну допомогу 
підприємствам з питань архівної справи та 
діловодства. 

Протягом грудня 2015 року, після звернення за допомогою голови Красноармійської 
міської виборчої комісії Донецької області та за згодою керівництва виконкому 
Димитровської міської ради, головний спеціаліст-архіваріус був направлений для надання 
методичної і практичної допомоги в упорядкуванні та описуванні документів з підсумків 
чергових виборів депутатів Красноармійської міської ради та міського голови 
м. Красноармійська (з 2016 року – м. Покровськ). У період передвиборних баталій та 
виборів, що відбулися у м. Красноармійськ, Красноармійська міська виборча комісія 
декілька разів переобиралася. Тому робота з упорядкування виборчих документів була 
складною і водночас цікавою та пізнавальною. Виконуючи цю роботу, збагатила свій досвід 
та набула нові практичні навички в архівній справі.  

Наприкінці 2015 та на початку 2016 року розпочався процес щодо перейменування 
міста Димитров. У місті проводилися громадські слухання з цього питання. Проведено 
соцопитування. Запропоновано кілька назв: Гродовськ, Новий Донбас, Сармат, Новатор, 
Терикони, Новоторецьк, Рудник і варіант залишити стару назву Димитров. Задіяні були всі 
підприємства міста, комітет самоорганізації населення, проводилося опитування громадян 
на вулицях. Переважна більшість мешканців, приблизно 90 %, не бачила сенсу міняти назву 
рідного міста. Але Верховна Рада України не дала згоду залишити назву без змін. З другої 
спроби вже між назвами Софія і Мирноград зупинилися на другому варіанті. З травня 
2016 року наше місто називається Мирноград.  

Слідом за зміною назви відбулися зміни у структурі виконавчої влади міста. Для 
архівної установи це була доленосна подія. 

З 01.07.2016 створений сектор з архівної роботи Виконавчого комітету 
Мирноградської міської ради (Мирноградський архів), якому делеговані повноваження зі 
зберігання та обліку документів Національного 
архівного фонду та ліквідованих підприємств міста. На 
цей час на зберіганні знаходилося 11 фондів НАФ на 
3208 справ і 56 фондів ліквідованих підприємств на 
427 справ.  

Мирноградський архів знову повернувся у систему 
архівних установ Донецької області. 

Основні види діяльності Мирноградського архіву 
були пов’язані з обліком документів Національного 
архівного фонду, наданням архівних довідок, копій та 
витягів за фондами НАФ (виконано 140 запитів), 
перевірянням архівних підрозділів підприємств у зоні 
комплектування сектору щодо вчасного проведення  

Тематична перевірка обліку документів 
у секторі з архівної роботи 22.09.2016 
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експертизи цінності документів, упорядкування та описування справ постійного та 
тривалого зберігання. 

У зв’язку із збільшенням кількості працівників архіву до двох одиниць, виникла 
необхідність щодо забезпечення архіву додатковою комп’ютерною технікою. Навесні 2018 
року працівники сектору із вдячністю зустріли надання старенького комп’ютера 2005 року 
випуску. У 2017 році відбулося довгоочікувана подія: сектор з архівної роботи було 
підключено до мережі Інтернет.  

В цьому ж році архівосховища були доукомплектовані 15 одиницями стелажного 
обладнання.  

У лютого 2018 року у будівлі, де знаходився сектор з архівної роботи, розпочалися 
роботи з реалізації проєкту «Реконструкція будівлі Управління соціального захисту 
населення Мирноградської міської ради» для розміщення центру «Соціальний офіс», і тому 
у серпні 2018 року Мирноградський архів з усіма документами (близько 5 тонн) і 
обладнанням звільнив орендоване приміщення і тимчасово переїхав в інше приміщення.  

Для розміщення сектору з архівної роботи було виділено два класи по 50 м2 на 3 
поверсі школи-інтернату. В будівлі було відсутнє опалення.  

Припускалося, що ремонт в будівлі УСЗН триватиме близько чотирьох місяців. Але, 
на жаль, сектору з архівної роботи довелося зустрічати зиму у непристосованих до роботи 
та зберігання документів приміщеннях. Температура у грудні – січні в архівосховищі 
опускалася до -2ºC. 

     У робочій кімнаті площею 50 м2, яку неможливо 
було обігріти, із стелажів був облаштований робочий 
куток розміром 3х3 м і висотою 2 м. Конструкцію 
обтягнули прозорою плівкою, розмістили у середині 
робочі столи та комп’ютери і продовжили працювати 
при температурі +8ºC – +10ºC. 
Такі умови праці першою не витримала оргтехніка, 
зламався комп’ютер з документальною базою за 12 
років роботи архіву.  
     Керівництву Виконавчого комітету міської ради 
надано доповідну записку про критичну ситуацію, що 
склалася у секторі з архівної роботи.  

Це допомогло вирішити питання з виділенням для архіву 
пристосованого приміщення, головне – з працюючою системою 
центрального опалення. 

З січня по лютий 2019 року сектор з архівної роботи 
здійснив черговий переїзд. Нове приміщення розташоване на 1 
поверсі і складається з 4 кімнат загальною площею 116 м2.  

Два переїзди поспіль, вихід із ладу оргтехніки суттєво 
вплинули на роботу сектору з архівної роботи в 2019 році. 
Знадобилося багато часу, щоб привести до ладу документи, 
перевірити їх наявність, відновити архівну базу за 12 років, 
увійти у трудовий ритм після переїзду. 

Але ми з оптимізмом дивимося у майбутнє.  
Зараз сектор з архівної роботи має найкраще приміщення 

за 15 років існування на території нашого міста. Площа 
архівосховищ і достатня кількість стелажного обладнання та 
картонажу дозволяє спокійно комплектуватися документами 
постійного зберігання та документами ліквідованих 
підприємств міста.  

Документи зберігаються у сприятливих умовах. Надані 
бюджетні запити на 2020 рік щодо оновлення оргтехніки у секторі, встановлення 
протипожежної і охоронною сигналізації, проведення ремонту приміщень, придбання 
спеціальних коробок для зберігання документів. 

Зміцнення матеріально-технічної бази архіву – це одне з пріоритетних завдань.  
Також розпочали активно працювати у напрямку популяризації архівної справи. 

Проводиться робота зі збирання та виявлення документів про значні історичні та культурні  

З 30.01.2019 сектор з архівної 
роботи знаходиться за адресою: 
м.Мирноград, м-н «Молодіжний», 
51/61 
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події, що відбулися у місті, та про видатних громадян 
міста. На сайті міської ради з початку 2019 року 
проведено шість оn-line виставок на історичну тематику 
з використанням документів, що зберігаються у секторі з 
архівної роботи. 
 
 
     За сприянням державного архіву Донецької області 
сектором було проведено чотири уроки у рамках 
Регіонального проєкту «Донбас – це Україна». Задіяні у 
заході були навчальні заклади м. Мирноград. 

 
 

 
 
 
Також у місті гостро стоїть питання щодо якості упорядкування та описування 

документів, віднесених до НАФ, на підприємствах та в установах міста. Сектор з архівної 
роботи для вирішення цього завдання планує проводити щорічні перевірки для 
максимального усунення недоліків у формуванні справ. 

 Долаючи труднощі сьогодення, не втрачаючи віри, що важкі часи минуть, працівники 
сектору з архівної роботи Виконавчого комітету Мирноградської міської ради продовжують 
самовіддано виконувати свою роботу на благо громади нашого міста. 

 
 

Кривощокова Олена Борисівна, 
завідувач сектору з архівної роботи 
виконавчого комітету Мирноградської 
міської ради 

17.10.2019 на уроці № 1 «Культурні 
заклади як джерело інформації про 
історію світу та України» працівники 
Мирноградського архіву розповіли 
учням 10-Б класу НВК «ЗОШ І ступеню 
– гімназія» Мирноградської міської 
ради, чим схожі та водночас 
відрізняються музеї, бібліотеки та 
архіви, що кожна установа цікава своїми 
скарбами. Познайомили з 
найвидатнішими культурними 
закладами світу, України, Донецької 
області, а також провели оn-line 
екскурсію по музеях, бібліотеках та 
архіву рідного містечка. 
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ДІЯЛЬНІСТЬ АРХІВНОГО ВІДДІЛУ 
НОВОГРОДІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ У ПЕРІОД 2014 – 2019 РР. 

 
Архівний відділ Новогродівської міської ради існував у структурі Виконавчого 

комітету Новогродівської міської ради. В 2018 році архівному відділу Новогродівської 
міської ради надано статус юридичної особи публічного права та здійснено його державну 
реєстрацію 01.06.2018. 

Архівний відділ Новогродівської міської ради організовує свою роботу відповідно до 
повноважень, наданих ст. 29 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні 
установи» та Положення про архівний відділ Новогродівської міської ради (у новій 
редакції), затвердженого рішенням Новогродівської міської ради від 04.12.2019 № 7/61-12. 

На архівний відділ також покладено виконання функцій трудового архіву, що 
забезпечує приймання та зберігання документів з кадрових питань (особового складу) 
ліквідованих підприємств, установ і організацій. На зберіганні в архівному відділі станом на 
01.01.2020 знаходиться 15 фондів на 406 од. зб. документів ліквідованих підприємств.  

Основними завданнями архівного відділу Новогродівської міської ради є створення 
належних умов зберігання, поповнення та активного використання документів 
Національного архівного фонду (далі – НАФ), забезпечення належного зберігання 
документів з кадрових питань (особового складу) для  захисту законних інтересів та прав 
громадян, суттєве покращення стану архівної справи на території міста, контроль за якістю 
формування справ в установах, врахування у роботі відділу пріоритетів, визначених 
державою на поточний рік. 

Для створення оптимальних умов зберігання архівних документів за цей період 
проведено ремонт охоронно-пожежної сигналізації, поточний ремонт системи опалення, 
ремонт приміщення. Для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення 
забезпечено безпроблемне пересування прилеглою територією до архівного відділу. 
Архівний відділ має чітко видний доступний головний вхід з вулиці Центральна. Біля 
сходинок архівного відділу з лівої сторони головного входу встановлено кнопку-виклик.  

Джерелами формування НАФ  є 11 юридичних осіб, які передають документи на 
зберігання (список № 1), та 2 юридичні особи, які не передають документи на зберігання 
(список № 2) до архівного відділу.  

За період 2014 – 2019 років до архівного відділу прийнято 1696 справ – документи 13 
фондів. Прийом архівних документів здійснювався за описами, схваленими/погодженими 
ЕПК державного архіву Донецької області із складанням акту прийому документів. На 
кожний прийнятий в архів фонд заведено  справу фонду, в якій є історичні довідки, акти 
прийому документів, акти передачі справ та ін. Вживались заходи щодо дотримання 
нормативних вимог до організації своєчасного обліку документів НАФ: ведення справ 
фондів, карток фондів. Вносились зміни в облікові документи. 

Проведено картонування документів та переміщення картонажів на стелажах з метою 
оптимального розміщення документів в архівосховищі. 

На зберіганні в архівному відділі станом на 01 січня 2020 року нараховується 13 
фондів управлінської  документації постійного зберігання, що складає 3659 одиниць 
зберігання. 

Постійно ведеться облік роботи з установами: вносяться зміни до наглядових справ та 
карток обліку роботи з юридичними особами. 

У 2018 році до державного архіву Донецької області передано 2 фонди, 241 справу: 
відділу Держземагентства у м. Новогродівці Донецької області і відділу Держгеокадастру у 
м. Новогродівці Донецької області.  

У 2019 році на зберігання надійшло 2 фонди: відділ у справах дітей Новогродівської 
міської ради;  архівний відділ Новогродівської міської ради. 

Архівний відділ працює відповідно до плану  розвитку архівної справи на рік. 
Установам постійно надається методична та практична допомога в упорядкуванні 
документів, підготовленні історичних довідок, описів справ постійного зберігання, з 
кадрових питань (особового складу) та передмов до них, актів про вилучення документів 
для знищення. 

У архівному відділі працює експертна комісія архівного відділу. Протягом 2014 – 2019 
років проведено 24 засідання комісії. На розгляд ЕПК держархіву області надано 37 описів  
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на 3764 справ управлінської документації та 24 описи на 621 справу з кадрових питань 
(особового складу). Погоджено 13 номенклатур юридичних осіб – джерел формування НАФ 
у зоні комплектування архівного відділу (списки 1,2). 

На виконання плану заходів Регіональної програми здійснення контролю за наявністю, 
станом і рухом документів Національного архівного фонду на 2015-2019 роки, архівним 
відділом проведено перевіряння в 14 установах, перевірено 4656 справ. Дані перевірки 
оформлені актами перевірки наявності і стану справ. Фактів втрат чи незаконного знищення 
документів не виявлено. 

В результаті перевірок  та надання методичної допомоги значно покращилися умови 
зберігання архівних документів та ведення діловодства загалом, вчасно проводиться 
впорядкування документів працівниками, відповідальними за діловодство та архів установ.  

На вебсторінці Новогродівської міської ради надаються консультації щодо актуальних 
питань, з якими звертаються громадяни, та розміщена інформація про послуги, які 
надаються архівним відділом. Для ознайомлення громадян розміщено: відомості про 
установу, про архів, структура, основні завдання відділу, Положення про архівний відділ,  
Положення про експертну комісію архівного відділу, склад експертної комісії архівного 
відділу, послуги та консультації відділу, перелік ліквідованих установ і підприємств міста, 
список фондів, які знаходяться на зберіганні в архівному відділі. Там же розміщені 
виставки «До Дня Соборності України», «До Дня Державного прапору України», «До 100-
річчя проголошення незалежності Української Народної Республіки». Інформація на 
вебсторінці оновлюється щороку. 

Архівний відділ приділяє особливу увагу поліпшенню якості роботи із зверненнями 
громадян. За період з 2014 по 2019 роки архівний відділ виконав 620 запитів юридичних 
осіб та  громадян щодо надання довідок про заробітну плату та стаж роботи за документами 
з кадрових питань (особового складу), а також про отримання житла, земельної ділянки, 
права власності або оренди, про підтвердження інших окремих фактів за документами 
Національного архівного фонду.  

Матеріалами архівного відділу за звітній період користувалися 87 
користувачів  (організацій, підприємств, установ міста, а також працівники міської ради). 
Найбільше громадяни цікавляться документами Новогродівської міської ради та її 
виконавчого комітету з питань перейменування вулиць міста, про присвоєння поштової 
адреси, про виділення, погодження, оренду земельних ділянок, про оформлення права 
власності на будинки та квартири. 

 
 

Курочкіна Світлана Михайлівна, 
начальник архівного відділу 
Новогродівської міської ради 
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АРХІВНА СПРАВА – ЧАСТИНА ЖИТТЯ. 
 

Архіви – це невід'ємна частина духовного життя суспільства в будь-який час. 
Невеликою частинкою цього життя є архівний відділ Покровської міської ради, який до 
1963 року, як і Красноармійська міська рада, перебував в безпосередньому підпорядкуванні 
Красноармійської районної ради та мав назву Красноармійський районний архів. 

Указом Президії Верховної Ради УРСР від 30 грудня 1962 року місто Красноармійськ 
було віднесено до категорії міст обласного підпорядкування. 

При реорганізації Красноармійського району у 1963 році відбулося розділення 
Красноармійського районного архіву на міський та районний. Так, у 1963 році створено 
Красноармійський державний міський архів з підпорядкуванням виконкому 
Красноармійської міської ради. 

На жаль, інформацію щодо функціонування архіву за ранній період його існування 
встановити не має можливості. 

     Згідно з рішенням 
Красноармійської міської ради 
народних депутатів від 05 жовтня 
1994 року № 2 «Об образовании 
отделов, управлений и комитетов 
исполнительного комитета 
городского Совета народных 
депутатов и назначении кадров» 
створено Державний міський архів 
виконавчого комітету міської Ради 
народних депутатів з введенням 
посади завідуючої архівом замість 
головного спеціаліста по роботі з 
архівом. 
     На виконання Указу Президента 
України від 02.09.2000 № 273/2000-
рп «Про невідкладні заходи щодо 
розвитку архівної справи», 
розпорядження голови 
облдержадміністрації від 21.10.2002 
№ 497 «Про створення трудових 
архівів», керуючись ст. 29 Закону 
України «Про Національний 
архівний фонд» Красноармійською 
міською радою прийнято рішення 
від 22 січня 2003 року № 4\7-7 «О 

создании трудового архива» з метою зберігання архівних документів ліквідованих суб’єктів 
господарської діяльності всіх форм власності, з введенням до апарату виконавчих органів 
ради додатково однієї штатної одиниці – архіваріуса по трудовому архіву (з березня 
2004 року – спеціаліст 1категорії трудового архіву, з 16 січня 2006 року – завідувач 
трудового архіву, з березня 2006 року – начальник). 

Згідно з рішенням Красноармійської міської ради від 15 березня 2005 року № 4/21-33 
«О переименовании городского архива» Державний міський архів перейменовано в 
архівний відділ міської ради. 

З метою упорядкування структури міської ради та підвищення ефективності роботи 
архівного відділу рішенням від 07 листопада 2008 року № 5/30-16 «Про внесення змін та 
доповнень до штатного розпису відділів міської ради» Красноармійська міська рада 
вирішила скасувати трудовий архів та вивести із штатного розпису начальника трудового 
архіву. За рахунок вивільненої одиниці, в межах існуючої чисельності, вирішено ввести до 
архівного відділу міської ради одну штатну одиницю – головного спеціаліста. 

У зв’язку з ліквідацією трудового архіву Красноармійської міської ради в архівному 
відділі створено структурний підрозділ для зберігання документів з кадрових питань 
(особового складу) ліквідованих установ та підприємств всіх форм власності. 
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Згідно з рішенням Красноармійської міської ради від 25 травня 2016 року № 7/12-3 
«Про затвердження заходів на виконання Постанови Верховної Ради України від 12.05.2016 
№1353-VIII «Про перейменування деяких населених пунктів» місто Красноармійськ 
перейменовано у місто Покровськ. 

З метою приведення у відповідність положень про відділи, що пов’язано з 
перейменуванням міста Красноармійськ, рішенням Покровської міської ради від 22 червня 
2016 року № 7/13-7 «Про затвердження положень про відділи, сектори та інші виконавчі 
органи міської ради, які не є юридичними особами, в новій редакції» затверджено 
положення про архівний відділ Покровської міської ради.  

З листопада місяця 2016 року проводилась робота з приведення статусу архівного 
відділу у відповідність до вимог чинного законодавства. Положення про архівний відділ в 
новій редакції було затверджено рішенням Покровської міської ради Донецької області від 
23.11 2016 № 7/24-10 «Про створення архівного відділу Покровської міської ради Донецької 
області – юридичної особи публічного права та затвердження Положення про архівний 
відділ Покровської міської ради». 

В архівному відділі є документи кінця ХХ – початку ХХІ ст. Вони відображають 
життя і розвиток міст Покровська і Родинського та селища Шевченко, висвітлюють 
соціально-економічний та політичний розвиток великого міста, розкривають роботу органів 
місцевого самоврядування, установ освіти, культури, промислових підприємств тощо. 

Штатна чисельність працівників архівного відділу складає 3 штатні одиниці – 
начальник, головний спеціаліст, архіваріус. У цьому складі ми, новопризначені, почали 
роботу у 2016 році. 

Важко уявити, скільки праці багатьох людей вкладено в установу, в якій працює наш 
колектив. Нам пощастило в тому, що ми прийшли працювати у світлу, відремонтовану 
будівлю, робочі місця були вже забезпечені новою оргтехнікою, новими меблями, та 
головне – в архівосховищах було стелажне обладнання, на якому зберігалися документи 
НАФ та документи з кадрових питань (особового складу). Все це нам залишили у наслідок 
попередні працівники архівного відділу, які з певних обставин покинули місце роботи в 
повному складі. 

За 4 роки проведено роботу щодо поліпшення матеріально-технічної бази архіву. Так, 
у 2018 році придбано стелажне обладнання для архівосховища НАФ у кількості 10 
стелажних одиниць. 

От ми й підійшли до іншого боку роботи, складнішого, бо працювати прийшлось, не 
знаючи цієї нової для нас справи – справи архівного працівника. 

Наші переживання пом’якшив візит працівників державного архіву області, які після 
початку нашої праці прийшли на допомогу, роз’яснювали нам ази архівної справи, 
починаючи, як кажуть, з перших літер. 

Поступово ми вчилися, намагались зберегти напрацювання наших попередників 
забезпечувати збереженість документів, продовжувати вести облік документів, 
підтримувати оптимальні умови їх зберігання – санітарно-гігієнічні, охоронні та 
протипожежні режими, водночас, регулярно перевіряти наявність та фізичний стан справ. 

У зв’язку з перейменуванням міста Красноармійськ у місто Покровськ у 2016 році 
було оновлено списки № 1, 2 
юридичних та фізичних осіб – 
джерел формування НАФ 
архівного відділу, при цьому 
внесено зміни до назв установ, 
організацій, підприємств; 
кількість їх залишилась 
незмінною.   

Протягом 2013-2019 років 
архівним відділом прийнято на 
зберігання 2546 справ постійного 
зберігання 28 установ та 1753 
справи з кадрових питань 
(особового складу) 42 
підприємств усіх форм власності. 
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     Відділом постійно ведеться робота зі 
складання та надання на розгляд ЕПК 
державного архіву номенклатур справ установ – 
джерел комплектування відділу. На діаграмі 
відображена ця робота за період з 2013 по 2019 
роки (кількість номенклатур за рік). 
     Робота зі складання та надання на розгляд 
ЕПК державного архіву описів справ установ – 
джерел комплектування відділу за період з 2013 
по 2019 роки відображена у діаграмі, що 
наведена нижче. 

Сьогодні у нас є чітка схема передавання 
документів на зберігання до архіву. Жодне 
підприємство, приватне або державне, не 
зможе припинити діяльність, не надавши 
державному реєстратору довідки з архіву про 
передавання документів. А, наприклад, ще в 
дев'яності роки часто траплялося так, що 
підприємства закривали, а документи просто 
кидали в мішках у підвалі. 

Архівний відділ виконує запити громадян 
на інформацію про заробітну плату та стаж 
робітників ліквідованих підприємств. Також 
задовольняє соціальні потреби громадян та надає довідки щодо надання дозволів на 

будівництво, виділення земельних ділянок, 
права власності на житло, перейменування 
тощо. 
Виконання запитів за період з 2013 по 2019 
роки наведено у діаграмі. 
Виконання запитів за документами НАФ 
(кількість запитів – синій колір) та за 
документами з кадрових питань (особового 
складу) ліквідованих установ, організацій і 
підприємств (кількість запитів – червоний 
колір). 



Інформаційний бюлетень 

220 

Для поліпшення роботи із зверненнями громадян на вебсторінці архівного відділу на 
сайті Покровської міської ради розміщено зразки заяв щодо запитів громадян, перелік 
ліквідованих підприємств, організацій та установ, документи з кадрових питань (особового 
складу) яких знаходяться на зберіганні у структурному підрозділі архівного відділу. Також 
оновлений перелік ліквідованих підприємств, організацій та установ направлено до 
держархіву області. 

     В рамках Регіонального культурно - 
просвітницького заходу «Донбас – це Україна», який 
було започатковано державним архівом Донецької 
області, нами було проведено 4 уроки для учнів 10-х 
класів загальноосвітньої школи I – III ступенів № 9 
Покровської міської ради. 
Проект пройшов за участю представників 
Покровського історичного музею, бібліотек міста, 
відділу освіти Покровської міської ради. 

У 2017 році на базі архівного відділу Покровської 
міської ради державним архівом проведено семінар з 
питань ведення діловодства, забезпечення збереження 
документів в архівних установах, під час якого працівники 
архівних установ обмінювались досвідом роботи. 

Важливою подією ми вважаємо семінар, який було 
проведено державним архівом Донецької області з 
залученням керівників архівних установ на базі архівного 
відділу Покровської міської ради. Семінар на тему 
«Організація роботи архівних установ по перевірці 
наявності документів в установах, відповідно до заходів 
Регіональної програми» проведений з користю для подальшої роботи.  

На базі архівного відділу щорічно проводяться практичні семінари з відповідальними 
за архівну роботу в установах – джерелах формування НАФ.  

     Що стосується виставкової роботи, то в 
цьому напрямку ми вчимося на прикладі 
державного архіву, колег-архівістів. 
Протягом 2016-2019 років відділ презентував 
5 виставок. 
     Рік 2019 був багатий на пам’ятні дати – 
205-річчя від дня народження Тараса 
Шевченка, 200-річчя від дня народження 
Пантелеймона Куліша, 75-та річниця 
вигнання нацистських окупантів із України і 
багато інших. Масштабні заходи були 
проведені відділом саме до Шевченківських 
свят. Було підготовлено цікаву виставку під 
назвою «З любов’ю та шаною до Кобзаря». 

Виставку відвідали майже всі громадяни, які зверталися до архіву. Працівники відділу 
цікаво розповідали про життя та творчість Кобзаря та декламували вірші великого 
українського митця. 

Та все ж найбільш хочеться відзначити виставку, присвячену пам’яті жертв 
Голодомору 1932 – 1933 років «Голодомор – слухай і пам’ятай», яку відвідали учні 8-х 
класів загальноосвітньої школи I – III ступенів № 9 Покровської міської ради. 

Учні зацікавлено слухали розповідь архівістів та були вражені подіями тих років, 
співчували та з інтересом подивились національну Книгу Пам’яті жертв Голодомору 1932-
1933 років в Україні, яка була на стенді. В ході заходу запалили свічки у пам’ять загиблих 
людей. 

Під час зустрічі з учнями також здійснено пізнавально-оглядову екскурсію до 
архівосховищ. Результатом стало значне пожвавлення інтересу молоді до історичної 
спадщини краю. 

У період проведення АТО на території області (2014-2017 роки) архів продовжував  



Архіви Донеччини. 2014-2019 роки 

221 

виконувати свої функції щодо забезпечення збереження документів, що надійшли на 
зберігання в архів, та в установах зони його комплектування. Штатна чисельність 
працівників архівного відділу не змінювалась.  

Відділом поводиться робота з переміщеними установами. Так, до архівного відділу за 
допомогою звернулось ДП ВАТ «Донецький облавтодор» Державної акціонерної компанії 
«Автомобільні дороги України». Підприємство під час війни перереєстровано у м. 
Покровськ. Працівниками архівного відділу надано методичну і практичну допомогу у 
підготовці історичної довідки, номенклатури справ підприємства та його філій.  

     Дуже сумним запам’ятався місту день 11 травня 
2014 року – день проведення так званого 
«референдуму про самовизначення Донецької 
області», коли озброєні люди прибули на площу 
Шибанкова і зайняли Красноармійський виконком. 
     Близько 20.00 на площу в'їхала машина без номерів 
та у виконком стали заносити якісь пакети. Коли 
частина людей спробувала підійти ближче, пролунали 
повторні постріли. На цей раз – фатальні. 
     В результаті подій 11 травня були смертельно 
поранені двоє наших земляків – Юрій Миколенко та 
Вадим Худич. Ще один, Руслан Пилипенко, внаслідок 

поранення втратив ногу. 
Але ж життя продовжується – планів на наступний 

рік дуже багато, працівники архіву й надалі будуть 
виконувати свої обов’язки з метою надання нашим 
громадянам послуг й водночас здійснювати триєдине 
завдання всіх архівістів – формувати, зберігати та 
популяризувати інформацію, що містять документальні 
першоджерела. 

Словом, головна мета всіх архівістів – не тільки 
зберегти для міста його історію, але і допомогти кожному 
його жителю знати її. І ми намагаємося відповідально до 
цього ставитися, бо в нашій роботі по праву не може бути дрібниць. Саме від нашого 
вміння дбайливо зберігати документи, носії епохи, залежить не тільки минуле, а й майбутнє 
людей. 

 
 

Чепрас Ірина Львівна, 
начальник архівного відділу 
Покровської міської ради 
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РОБОТА АРХІВНОГО ВІДДІЛУ 
СЕЛИДІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ У ПЕРІОД 2014-2019 РОКІВ 

 
 

Ми захоплюємося старовиною, але живемо 
сучасністю 

Овідій 
 

Сучасна людина є свідком такої кількості історичних подій, які в Середньовіччі можна 
було побачити протягом життя декількох поколінь. А темп нашого життя все 
прискорюється: зміна політичних режимів, лідерів, державних кордонів, поглиблення 
соціально-економічних відмінностей, ускладнення цивілізаційних культур. Ми – сучасники 
краху одних парадигм і зародження інших. Інформаційний бум ледь не валить з ніг. Добре 
дізнаватися про глобальні зрушення з телевізору, Інтернету. Жахливо бути  учасником, 
заручником, жертвою будь-яких з них. 

Протягом останніх років в роботі архівного відділу актуальним питанням залишалося 
виконання доручення голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 
адміністрації від 21.07.2016 № 15/01 щодо приведення статусу архівного відділу до вимог 
чинного законодавства – надання архіву статусу юридичної особи публічного права. На цей 
час архівний відділ входить до структури Селидівської міської ради та виконує 2 місії: 
забезпечення збереження історії громади та соціальний захист громадян. Таке поєднання 
напрямків діяльності в нашій області стало типовим для архівних установ міських рад. Для 
вирішення питання зміни статусу архівним відділом ініційоване створення робочої групи 
при виконкомі міської ради. Відповідно до розпорядження Селидівського міського голови 
від 31.01.2017 №13-вр «Про створення робочої групи із розгляду питання зміни статусу 
архівного відділу» до її складу увійшли начальник фінансового управління, начальник 
відділу організаційної і кадрової роботи та питань внутрішньої політики, завідуючий 
юридичним сектором та керуючий справами виконкому. Щорічно архівним відділом 
організовувалися засідання робочої групи, де обговорювалися можливості виконання 
доручення голови ОДА, результати оформлювалися протоколами засідань. Однак проблема 
залишається невирішеною дотепер. Причиною є дефіцит бюджетних коштів, а також 
прогнозоване скорочення штатної чисельності працівників виконкому внаслідок створення 
нової об’єднаної територіальної громади Селидового. 

Антитерористична операція (АТО) на Донбасі, оголошена на початку 2014 року, 
зачепила та змінила кожного з нас. Ми живемо в Донецькій області. В нас загроза раптової 
втрати домівки, роботи, близьких – реальна. В місті Селидове протягом 2014-2019 років 
активних воєнних подій не було. Тому будівлі і споруди, інфраструктура міста не 
постраждали, жертв серед населення не було, а всі підприємства і установи працювали в 
штатному режимі, попри суб’єктивні труднощі, як то -  людська паніка, та об’єктивну 
загрозу близькості епіцентру воєнних дій. Останнє стало вирішальним фактором у 
вимушеному коригуванні роботи архівного відділу Селидівської міської ради.  

Так, з 2014 року приймання на зберігання до архівного відділу документів з основної 
діяльності від установ і підприємств міста почало в рази перевищувати заплановані 
показники протягом декількох довоєнних років поспіль. Виправданням архівістам 
слугувала загроза втрати закінчених в діловодстві документів постійного зберігання у 
фондоутворювачів через кадрові зміни відповідальних за архів працівників, труднощі із 
вчасним технічним впорядкуванням документів власниками, а також описуванням та 
обліком документів постійного зберігання. Таким чином, на полицях архівосховищ 
опинилось на 1500 справ більше, ніж очікувалося. 

Крім того, на виконання наказу Державної архівної служби України від 29.11.2011 № 
139 «Про вжиття заходів щодо упорядкування та приймання документів НАФ на постійне 
зберігання, що знаходяться в архівних підрозділах підприємств, організацій і установ понад 
встановлений термін» архівним відділом протягом 2015-2019 років  були прийняті на 
зберігання 1200 справ за 1981-2014 роки ДП «Селидіввугілля», закінчена робота з 
приймання 450 справ Комунальної лікувально-профілактичної установи «Селидівська 
центральна міська лікарня» за 1980-2014 роки. Таким чином, всі юридичні особи – джерела 
формування НАФ в зоні комплектування архівного відділу передали документи з  
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управлінської діяльності на зберігання до архіву по встановлений термін. 
Тож перед архівом постало питання 100%-го заповнення сховищ у найближчому 

майбутньому. Локальні заходи із перекартонування справ із використанням більшого 
картонажу та «дорощування» погонних стелажних метрів шляхом встановлення 
додаткового стелажного обладнання були виконані в 2020 році. Поліпшенню становища, 
безумовно, буде сприяти і поновлення процесу приймання на державне зберігання 
документів Національного архівного фонду держархівом Донецької області. 

У 2016 році лютий місяць повністю виправдав свою назву для працівників архівного 
відділу. В ніч на 2 лютого, через аварію тепломережі на другому поверсі будівлі, в якій 
розташовується архівний відділ, гарячою водою було затоплено одне із сховищ «трудового 
архіву». Внаслідок катастрофи  від намокання та розкисання паперу було пошкоджено 2766 
архівних справ з особового складу. Удар гарячим паром прийняли 1500 справ 
Національного архівного фонду, які зберігалися в суміжному архівосховищі, намокли 
45 пакунків документів тимчасового зберігання виборчих дільниць із проведення місцевих 
виборів 2015 року. В результаті аварії відновленню не підлягали 350 картонажних коробок 
для зберігання документів, які першими прийняли на себе гарячу воду із радіаторів системи 
центрального опалення. Про стан самого приміщення не було про що і говорити. 

 Для ліквідації сумних наслідків надзвичайної ситуації знадобилося п’ять пар робочих 
рук працівниць архіву та шість календарних місяців. І вже у вересні просушені, переклеєні, 
перевірені за обліковими документами справи «трудового архіву» зайняли належні їм місця 
у відреставрованих картонажах на полицях у відремонтованому архівосховищі. Звичний 
робочий процес при цьому архів не зупиняв і планові показники із розвитку архівної справи 
в 2016 році були виконані.          До виконання 
заходів «Регіональної програми здійснення контролю за наявністю, станом, рухом 
документів НАФ у Донецькій області на 2015-2019 роки» долучилися 16 юридичних осіб, 
що зберігають документи НАФ в зоні комплектування архівного відділу, кількість 
перевірених ними справ становила 2398 од. зб. Зауважень до результатів перевіряння не 
було . 

 Виконання архівним відділом делегованих повноважень із реалізації державної 
політики в сфері архівної справи і діловодства розглядалися під час перевірок роботи 
державним архівом Донецької області. За 2016-2019 роки проведено 5 перевірок. На 
зауваження держархіву про недоліки в роботі архівного відділу із юридичними особами – 
джерелами формування НАФ були відкориговані планові показники роботи на 2019 рік. 
Ситуацію виправлено. Внаслідок проведеної роботи ЕПК держархіву погоджено 90 % 
номенклатур справ установ і підприємств зони комплектування архівного відділу. 

Дивлячись назад, не можна не пригадати процес зав’язування дружніх стосунків 
архівного відділу з підростаючим поколінням міста. Тоді, в 2015 році, на зв’язок з архівом 
першою вийшла одна з директорок загальноосвітніх шкіл міста Корчагіна Оксана 
Валеріївна: «Наталіє Іванівно, жовтень, канікули, а в місті чути канонаду і висить марево 
страху. Давайте  спробуємо відволікти дітей разом?». Так відвідувачами архіву стали 
п’ятикласники-краєзнавці Селидівської ЗОШ I-III ступенів № 2. Під час зустрічі спеціалісти 
архіву розповідали  про виникнення перших архівів, про документи, які зберігають сучасні 
архіви України. Та найбільше дитячої зацікавленості припало на архівосховища, де були 
проведені екскурсії. З того року такі зустрічі стали постійними, вікова аудиторія 
розширилася, лекції – структурувалися і доповнилися новою тематикою. З підказки 
держархіву області, для більшої наочності та засвоювання матеріалу під час зустрічей в 
архіві почали використовувати проектор із тематичними слайдами. Для збільшення 
слухацької аудиторії в 2019 році архівним відділом проведено тематичну зустріч із 
студентами першого курсу Селидівського гірничого технікуму на тему: «Акт злуки УНР і 
ЗУНР. Самоідентифікація українців 100 років тому».  

У 2019 архівний відділ взяв участь у Регіональному інформаційно-просвітницькому 
проекті  «Донбас – це Україна». Для 60 учнів 5, 8 та 10 класу були проведені уроки на базі 
архівного відділу із використанням методичних матеріалів держархіву області. 

Репрезентування інформації архівних документів проводиться спеціалістами архіву 
шляхом виставкової діяльності. У 2015-2019 роках спеціалістами архівного відділу 
створено 7 постійно діючих виставок документів: 

- до відзначення Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав у  
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читальному залі архіву експонуються особисті документи воїнів- інтернаціоналістів, 
жителів міста Селидове: Турянського О.С, Сімакова О.О, Романова Е.О.; 

- до відзначення роковин Чорнобильської катастрофи у читальному залі архівного 
відділу експонуються особисті фотодокументи мешканців міста – ліквідаторів аварії на 
ЧАЕС:Козіна М., Голубець І., Марухова О.; 

- до відзначення роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні в приймальні архіву 
розміщено виставку творчих робіт школярів міста та зафіксовані спогади учасників подій 
«Дзвони пам’яті»; 

4 on-line виставки розміщено на сайті Селидівської міської ради: 
- «100 років з дня створення державної служби»; 
- «Україна. Соборна і Неподільна»; 
- «Донбас в історії України: 1943-1945 роки»; 
- «Донбас в історії України: 1990-1991 роки» . 
З 2005 року архівний відділ приймає та зберігає документи з кадрових питань 

(особового складу) ліквідованих установ і підприємств міста, тобто виконує функції 
трудового архіву в місті Селидове. Робота регламентується окремими статтями Положення 
про архівний відділ Селидівської міської ради. Друге десятиліття документи всіх великих 
підприємств радянського періоду зберігаються в архіві. Попит громадян на видачу довідок 
соціально-правового характеру поступово скорочується, цьому сприяють зміни в 
законодавстві пенсійного забезпечення громадян. Проблемні питання, які виникають під 
час виконання такого виду робіт, вирішуються із органами Пенсійного фонду в робочому 
порядку. Протягом 2015-2019 років Пенсійним фондом складено 345 актів перевірянь 
достовірності архівних довідок, позитивні висновки актів свідчать про якісне виконання 
архівістами цієї роботи. 

 За воєнних часів, коли для населення ускладнилося переміщення окремими 
територіями суміжних областей, як ніколи в роботі архіву стався в нагоді Інтернет. 
Започаткування та відкриття в 2016 році офіційного сайту Селидівської міської ради 
дозволило архівному відділу, як її структурному підрозділу, отримати власний Інтернет-
простір. На вебсторінці одразу була розміщена контактна інформація, списки фондів, які 
знаходяться на зберіганні в архіві. Це спростило отримання необхідної інформації 
громадянами та внесло зручність у спілкуванні з ними.  

Ми – сучасники великих змін, спостерігачі процесу формування нового світу, 
учасники подій. Зараз архів переживає непрості часи: через адміністративно-територіальне 
реформування в Україні з’явилася невизначеність подальшої долі архівів міст обласного 
підпорядкування, тривога за подальшу долю документів, які збиралися власноруч протягом 
всього професійного життя, турбування за долю колег, з якими гідно прийнято стільки 
архівних викликів. Всім відома китайська мудрість про випробування жити в епоху змін. 
Але ті ж мудрі люди кажуть: «Коли миєш чашку – думай про чашку». За останні п’ять 
непростих років нашого життя багато що змінилося, але працівники архівного відділу так 
само стабільно та якісно продовжують виконувати свої службові обов’язки: забезпечувати 
приймання і зберігання документів історико-культурного та соціального значення своєї 
громади та на гідному рівні використовувати інформацію цих документів. Адже це і є наша 
«чашка»: зберегти історію і розповісти її після епохи хаосу. 
 
 

Вербовська Наталя Іванівна, 
начальник архівного відділу  
Селидівської міської ради 
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ПРО РОБОТУ АРХІВНОГО ВІДДІЛУ 
СЛОВ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКЇ РАДИ В ПЕРІОД 2014-2019 РОКІВ 

 
У 2014 році відбулися події, які докорінно змінили життя не тільки нашого міста, 

Донбасу, а взагалі всієї України. Події 2014 року, які відбувалися в місті, можна описати 
приблизно так: 

- 24.02 - 27.02.2014 - зміна влади в Києві. В місті проходять мітинги. І, незважаючи на 
весну, в повітрі «пахне» тривогою та смутком.  

- 12.04.2014- вранці відбулося захоплення міського відділу поліції невідомим 
військовим формуванням, в місті висадився військовий десант, а через кілька годин до 
будівлі міської ради, незважаючи на суботу, бігли працівники – всі розуміли, що 
відбувається щось дуже погане і що це все не на один день. Разом з начальником відділу 
кадрів Моторіною Т.П. вдалося вивезти всі особові справи працівників міської ради і 
сховати їх в приміщенні сектору по роботі з документами ліквідованих підприємств, а 
трудові книжки Тетяна Петрівна винесла “на собі”. Всі в той день діяли дуже оперативно і 
згуртовано, виносили печатки, сервери, диски з важливою інформацією... Всі документи 
виконкому, які зберігались в загальному відділі, вдалось перенести до архівного відділу і 
сховати в архівосховищах. А о 17 годині ми дізнались, що будівлю міської ради захопили 
озброєні люди. 

Протягом двох або навіть трьох діб ми не знали, як нам бути і що нам робити далі. 
Через кілька діб дізнались, що міського голову Штепу Н.І. заарештовано і вона знаходиться 
під вартою. Через тиждень нам дозволили зайти в свої кабінети і забрати особисті речі. В 
приміщенні панував безлад і розгром. До кабінетів ми заходили по одному з автоматником 
за спиною, який чітко контролював, щоб ми брали лише особисті речі. Ще приблизно через 
тиждень нас запросили на нараду, яка відбувалась в будинку культури залізничників. Нам 
оголосили, що в місті діє нова влада і обрано нового “народного” мера. Нам повідомили, що 
місто повинно жити і працювати у звичайному ритмі, а для цього повинні відновити свою 
роботу всі державні установи в повному обсязі, дуже чітко пояснили, що варіантів 
відмовитись у нас немає. 

Ситуація загострювалась. В життя мирних громадян увірвалися не відомі до цих пір 
явища: звуки обстрілів, ми побачили перші зруйновані будинки, почули інформацію про 
загиблих серед мирного населення. Всі ми стали заручниками ситуації. 

Далі все відбувалось, як у фільмі жахів. Поїздки на роботу і з роботи під обстрілами 
через блокпости і буремну Семенівку, відсутність світла, зв’язку та водопостачання, 
«життя» у підвалі... Все це згадувати, навіть через відстань часу, дуже важко. Навіть у 
самому страшному сні не могло наснитися, що таке може трапитись у житті. Більш за все 
боялись втрати рідних, близьких, друзів та колег. 

Ми почали працювати, працівників міської ради пропускали до приміщення за 
службовими посвідченнями та паспортами. В місті встановлено комендантську годину з 
22.00 до 6.00. Режим роботи архівного відділу, як і режим міської ради, було змінено, 
робочий день скорочено. Для забезпечення безпеки громадян відвідувачів ми приймали в 
приміщенні сектору (воно не було захоплене і знаходилось і знаходиться на першому 
поверсі житлового будинку). До приміщення відділу, яке розміщене в будівлі міської ради, 
заходили лише виконувати запити і все це відбувалось під дулом автомату. Ключі від 
відділу так званій владі віддала сама для того, щоб не вибивали двері, і як могла 
пояснювала, що за цими паперами – людські долі, і вони потрібні і мають дуже велике 
значення при будь-якій владі, не залежно від кольору прапора... І ми працювали – приймали 
людей, виконували запити. Під обстрілами врятували документи – прийняли на зберігання 
8000 документів з особового складу ЗАТ «Слов’янський керамічний комбінат». Пережили 
тривожні часи під час обстрілів і вибухів, особливо коли вони лунали поблизу архіву, 
тривогу і навіть страх відчували не лише за своє життя, а й за документи, за їх збереження. І 
був ще один дуже прикрий момент у житті – перестали виплачувати заробітну плату. Ми 
дуже і дуже вдячні всім колегам-архівістам, які в ту скрутну годину простягли нам дружню 
руку – допомогли нам матеріально і підтримали морально. І в цих надскладних умовах ми 
не просто виживали, ми не залишили свою роботу. Незважаючи на всі обставини ми 
продовжували працювати. 

5 липня 2014 року о 13 годині бійцями-розвідниками 2-го батальйону Нацгвардії над  
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будівлею міської ради встановлено державний прапор України. До роботи всі ми 
приступили 16 липня після того, як в місті було поновлено електро- та водопостачання. 

З цієї дати розпочався новий відлік часу не лише в житті країни, міста, а й в 
особистому житті. Життя розділилось навпіл – до і після… І ми чітко розуміли, що як 
раніше вже не буде.  

І почався новий етап і в роботі, і в житті. Роботу розпочали з «великого» прибирання, 
треба були все вичистити, вимити і поки хоч візуально визначити – всі документи на місті, 
чи ні.  

Протягом 2014 року ми в основному виконували запити соціально- правового 
характеру і проводили звірку наявності документів. Всього виконано 1171 запит соціально-
правового характеру і 138 запитів за документами НАФ. 

Але головним у 2014 році було те, що нам вдалось зберегти всі до одного документи, і 
ще не менш важливим стало те, що після всіх страхіть – живі і відносно здорові ми, всі наші 
рідні, друзі та колеги. 

Рік 2014 з його буревіями, складнощами та негараздами добіг свого завершення. 
Прийшов рік 2015 і приніс з собою свої труднощі та проблеми. І, перш за все, це 
катастрофічна нестача робочих рук – на два приміщення штатна чисельність відділу 3 
працівники: начальник відділу, завсектору і архіваріус. Проблема виникла, і ось приблизно 
так вона була вирішена і 2015, і в 2017 роках. 

За підсумком шатна чисельність відділу складається з 5 працівників: начальник 
відділу, завсектору, 2 головних спеціалісти та архіваріус. 

Протягом цих 5 років постійно здійснювались заходи щодо поліпшення умов 
зберігання документів, зміцнення матеріально-технічної бази відділу. У 2016 році було 
проведено ремонт покрівлі та приміщень відділу. Технічний стан нашого даху – це 
проблема з «великою бородою», вирішення цієї проблеми тривало не один рік. І ми дуже 
раділи з приводу її вирішення. Але наша радість тривала недовго. Взимку 2018-2019 років 
«відремонтована» покрівля не витримала випробування снігом та льодом. В приміщеннях 
архіву почався справжнісінький потоп. І впоратись з цим лихом нам допомогло керівництво 
та колеги з адміністративно-господарчого відділу. Дуже швидко було придбано велику 
кількість плівки, якою обгортали стелажі з документами, оберігаючи їх таким чином від 
проникнення вологи, та придбано промисловий тепловий вентилятор. Навесні 2019 року 
керівництво прийняло рішення вирішити цю проблему радикально. Покрівлю над відділом 
завели під один дах з великою актовою залою і стару металеву кришу замінили на нову 
шатрову покрівлю. А в приміщеннях відділу знову розпочався ремонт. Спочатку за 
правилами та технологією обробляли стіни та постраждалу стелю від грибків та плісняви, 
ну а потім вже наводили красоту – фарбували начисто. І все це, звичайно, додавало 
незручностей, труднощів та додаткової роботи. Це й переміщення документів зі сховища в 
сховище, і постійна присутність сторонніх людей в приміщеннях… Документи на полицях 
зберігаються в архівних коробках, але ті повністю вичерпали свою придатність, врятувавши  

Дорожня карта вирішення питання Результат 

1. Доведення до безпосереднього керівника 
важливості потреби в збільшенні штатної 
чисельності відділу 

Отримали добро і намітили шляхи 
вирішення 

2. Провели розрахунок штатної чисельності 
відділу за нормативами та показниками 
роботи відділу 

Написання службової записки 

3. Бесіда з міським головою. За допомогою 
конкретних цифр змогли довести 
необхідність збільшення штатної 
чисельності відділу. 

Отримали згоду на внесення даного 
питання на розгляд сесії міської ради 

4. Взяли активну участь в роботі 6-ти 
депутатських комісій, переконали депутатів 
в важливості тієї справи, якою займаємося, і 
тому, що ми перш за все працюємо для 
громади міста 

Прийнято рішення про внесення змін в 
штатну чисельність працівників відділу у 
бік збільшення у 2015 році на 1 шт. од. і в 
2017 році ще на 1 шт. од. 
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документи і від вологи під час «потопу», і від пилу під час ремонту. І ми розуміли – 
коробки треба замінювати. 

Дорожня карта вирішення цього питання була така сама, що і з кадровим 
забезпеченням. Різниця лише в тому, що на засідання депутатських комісій брала з собою 
як наочний посібник «стару» коробку. В нашій справі головне результат – за 2019 рік для 
відділу придбано 800 нових архівних коробів. Зараз завершуємо заміну коробок і 
паралельно проводимо звіряння наявності документів. 

Протягом цих років нас «дуже любили» працівники правоохоронних органів різних 
рівнів. За їхніми вимогами, ухвалами та запитами довелось виконати дуже велику кількість 
архівних витягів, копій, довідок. І до того ж з кожним днем збільшувалась кількість запитів 
соціально-правового характеру, які ми отримували. І якісне виконання всіх цих обсягів 
потребувало більш сучасної та якісної оргтехніки. Дорожня карта вирішення цього питання 
приблизно така сама, але без депутатських комісій – дружню руку підтримки  подали 
колеги з відділу інформаційного забезпечення. І в результаті – вся техніка в відділі замінена 
на сучасну. Маємо 4 сучасні комп’ютери та новеньку копіювальну техніку.  

В нашій роботі, як і в житті кожного з нас, виникає дуже багато різного роду 
складнощів, труднощів, «великих» та «маленьких» проблем. Я хочу сказати, що не треба 
боятися братися їх вирішувати. Не дарма народна мудрість говорить, що «дорогу осилит 
идущий», а якщо навіть в наглухо зачинені двері постукати – вони відкриються. І ще одне, і 
на мій погляд дуже важливе, – «один в полі не воїн», а гуртом та з підтримкою можна і 
«гори здолати». 

Багато уваги та часу приділяємо роботі з підприємствами та установами зони 
комплектування відділу. Проводимо семінари, навчання, працюємо індивідуально з кожною 
установою. 

У 2019 році взяли активну участь у започаткованому державним архівом області 
культурно-просвітницькому проєкті «Донбас – це Україна». Підготували та провели разом з 
учнями, класними керівниками та вчителями-предметниками 4 уроки за зазначеною 
тематикою. Спочатку разом з заступником начальника відділу освіти міської ради 
Хохловою М.В. визначились зі школами, класами та вчителями, з якими будемо проводити 
уроки. В наш час комп’ютерних технологій, гаджетів та інших новацій дуже складно 
зацікавити дітлахів, тому вирішили до підготовки та проведення уроків залучити учнів та 
батьків. Так, урок «Джерела історичних знань. Місця збереження історичних пам’яток» 
провели в формі подорожі з учнями 10-Б класу ЗОШ № 4, класним керівником Ніконовою 
І.В. та за активної підтримки батьківського комітету. І розпочали ми його з мандрівки до 
історичного музею міста Маріуполя. Потім з історією та побутом українського села 
ознайомились в музеї села Прелесне, перегорнули сторінки історії та доторкнулись до 
історичних артефактів в історико-архітектурному музеї у Святогірську. Далі наш шлях 
пролягав до Слов’янського краєзнавчого музею. При підготовці цієї частини мандрівки 
екскурсоводами в залах музею були самі учні. Всі вони спочатку поділились на групи та 
обрали собі зал за тематикою і за допомогою співробітників музею готували та проводили 
екскурсії для однокласників та батьків.  

Урок «Видатні постаті Донеччини» підготували та провели з учнями 9-Б класу ЗОШ 
№ 12. Урок було побудовано повністю на місцевому матеріалі, і доповідачами на уроці 
були самі діти, кожен отримав завдання знайти матеріал, по можливості ілюстрований, про 
видатних людей, Почесних громадян рідного міста.  

Слов’янськ – одне з найстаріших міст Донбасу, в якому зберіглось багато історичних 
пам’яток. І ми з учнями 5-А класу ЗОШ № 12 створили «Туристичне агентство ЗОШ № 12» 
та на туристичному автобусикові мандрували вулицями рідного міста, і в цій мандрівці 
екскурсоводами були діти.   

Активно беремо участь в усіх заходах, які проводяться міською радою для громади 
міста. І взагалі колектив відділу – це одна дружня команда однодумців. 

А далі про нашу роботу я розповім за допомогою таблиці (таблиця 2). 

№ 
з/п 

Показники 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Штатна чисельність 3 5 5 5 5 5 



Інформаційний бюлетень 

228 

Для сторонньої людини – це лише сухі цифри, але ми знаємо, що за кожним 
збереженим документом, кожною наданою довідкою стоїть людська доля або пам’ять про ті 
чи інші події… В своїх сховищах ми зберігаємо не просто папери, а документи, від яких 
залежить теперішнє, а в багатьох випадках і майбутнє людей, які до нас звертаються. І, 
узагальнюючи, хочу наголосити, що архів сьогодні – це не просто місце для зберігання 
документів, а потужний і дуже затребуваний інформаційний центр. 

 
 

Тертишна Ірина Миколаївна, 
начальник архівного відділу 
Слов’янської міської ради 

2 
Кількість фондів та од. зб. 
документів НАФ 

27/5120 27/5502 30/5917 30/6209 30/6332 30/7363 

3 
Кількість запитів, 
виконаних за документами 
НАФ 

138 119 168 383 612 337 

4 
Кількість фондів та од. зб. 
документів ліквідованих 
підприємств 

249/293
31 

267/301
12 

272/301
26 

280/314
20 

284/354
73 

286/3550
0 

5 
Кількість запитів, 
виконаних за документами 
ліквідованих підприємств 

1171 1363 1478 1542 1681 2157 
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РОБОТА АРХІВНОГО ВІДДІЛУ 
ВЦА М. АВДІЇВКА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ЗА 2014-2019 РОКИ 
 
З початку проведення АТО на території міста Авдіївка архівний відділ не припиняв 

своєї діяльності, навпаки, це був період дуже напруженої роботи. 
Відповідно до Указу Президента України від 05.02.2015 № 123/2015 «Про утворення 

військово-цивільних адміністрацій» в місті Авдіївка створена військово-цивільна 
адміністрація, яка паралельно з Авдіївською міською радою виконувала свої повноваження. 
30.09.2016 Авдіївська міська рада тимчасово припинила своє функціонування. 

03.10.2016 затверджена нова структура військово-цивільної адміністрації міста 
Авдіївка Донецької області, у склад якої увійшов і архівний відділ. Штатна чисельність 
архіву не змінилася і налічує дві одиниці – начальник та головний спеціаліст відділу. 

Припинення роботи в структурі міської ради та початок роботи архівного відділу в 
складі військово-цивільної адміністрації не змінило функцій відділу, але дало можливість 
використовувати нові, більш дієві форми роботи: інформування населення міста через 
Інтернет-ресурси, залучення молоді, співпраця з відділами освіти та культури, участь у 
проведенні «круглих столів», проведення семінарів та майстер-класів для установ зони 
комплектування архівного відділу, розміщення слайд-презентацій і підготовка 
інформаційних стендів до державних свят, підготовка інформаційних довідок тощо. 

Враховуючи складну суспільно-політичну ситуацію, розміщення міста Авдіївка на 
лінії розмежування, в зоні проведення бойових дій, у зв’язку з 
постійними обстрілами більша частина  підприємств міста 
припинили свою діяльність, а деякі з них не відновили своєї роботи і 
на теперішній час.  

Все вищезазначене – сухі факти, але за ними стоїть людське 
життя. Все те, що довелося пережити під час обстрілів, і до сьогодні 
залишається в пам’яті, та переслідує  невгамовне відчуття страху. 
Жахливо, коли чуєш свист снарядів і не знаєш, де цей снаряд впаде. 
Враховуючи специфіку нашої роботи, усвідомлюєш всю міру 
відповідальності, покладену на наші плечі, як людей, які повинні 
зберігати історію. І кожен раз, потрапляючи під обстріли, не 
покидала думка: «Що з документами? Хоча б нічого не 
постраждало!». Не дай Бог пережити кому-небудь такі страшні часи. 

Пригадуються події 26 січня 2015 року. Під час потужного 
обстрілу будівлю архівного відділу було пошкоджено, у всіх вікнах 
вибито скло, і ми з чоловіком та сином затягували вікна плівкою.  

В цей день проводилася евакуація населення, вивозили дітей з 
мамами до міста Покровська. Від’їзд був запланований від будівлі, де розташований архів. 
В цей час стався дуже сильний обстріл. Діти з криками падали на землю, батьки накривали 
їх собою. Щоб якось укритися від обстрілів, ми ховали людей у себе в приміщенні архіву. 
На той момент в  архіві не було ані опалення, ані світла, ані води. Дочекавшись автобусів, 
люди з дітьми благополучно виїхали з міста. Обстріли не припинялися, але потрібно було 
забивати пошкоджені вікна, і, незважаючи на загальні обставини, ми продовжували 
працювати, ховаючись за стелажами. 

2015-2017 роки були дуже напруженими для мешканців міста. Життя під постійними 
обстрілами кожен день перевіряло людей на міцність та витримку. 

Весь період проведення АТО Авдіївка Донецької області залишалася найгарячішою 
точкою ведення бойових дій. 

Протягом усіх цих напружених років працівники архівного відділу виконували не 
лише свої посадові обов’язки, а також доручення керівництва військово-цивільної 
адміністрації, які були спрямовані на забезпечення життєдіяльності міста та допомогу 
мешканцям, а саме: за телефоном «гарячої лінії» або особистими зверненнями 
вирішувалися проблеми населення міста, вимушено переміщеним особам надавалася 
всіляка допомога, якої вони так потребували, складалися списки сімей з дітьми на 
евакуацію та списки на підвіз дров населенню, координувалася робота з дотримання 
графіків підвозу води для технічних потреб, інформування населення про графіки роботи  
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магазинів, аптек у період інтенсивних обстрілів. Це було невластивими функціями для 
архівного відділу, але життєво необхідними для людей і міста. 

В період підпорядкування Авдіївській міській раді метою відділу було збереження 
документів, в період роботи в структурі ВЦА – збереження, розробка планів і пошук 
безпечного місця для їх зберігання у разі виникнення надзвичайної ситуації.  

З керівництвом ПрАТ «АКХЗ» військово-цивільною адміністрацією узгоджено місце 
зберігання архівних документів, заключено договори про автотранспортне забезпечення 
евакуаційних заходів у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного, 
природного характеру та в особливий період. 

У зв’язку зі складною ситуацією в місті, держархівом Донецької області 
запропоновано на період небезпеки перевезти документи НАФ архівного відділу до міста 
Костянтинівки. Для вирішення цього питання керівництвом ВЦА проведено декілька нарад 
із залученням керівництва ПрАТ «АКХЗ», керівників установ і організацій міста та 
представників територіальної громади. І прийнято не просте, але дуже виважене рішення: 
зробити все необхідне у місті задля збереження історичної спадщини громади. Тим більше, 
що документи з особового складу, за якими збільшилася кількість звернень громадян до 
архівного відділу, не підлягали переміщенню та залишалися в архіві. 

 2014-2017 роки увійшли в життя 
архівного відділу, всього міста як роки, 
прожиті під час надзвичайних випробувань, 
втрат, болю, зміни кадрів, пошуку нових форм 
роботи в умовах війни.  

В цей складний для міста час архівний 
відділ продовжував свою роботу. За цей період 
до відділу звернулось понад 2000 заявників 
про надання довідок про підтвердження 
трудового стажу, довідок про заробітну плату, 
копій рішення міської ради та інше. 

Протягом 5-ти років, а саме з початку проведення АТО на території міста Авдіївка, 
працівниками архівного відділу самовіддано збережено документи НАФ і документи 
ліквідованих підприємств, не було втрачено чи пошкоджено жодного документа.  

     Архівним відділом постійно здійснювалися 
заходи щодо поліпшення умов зберігання 
документів. У 2016 році в приміщенні архівного 
відділу було розпочато капітальний ремонт, а 
саме: 

- встановлені нові металопластикові вікна; 
- проведено заміну дверей на протипожежні 

(сертифіковані); 
- проведено заміну опалювальної системи; 
- було встановлено надійну теплоізоляцію і 

вентиляцію у приміщенні, що відповідає 
санітарно-гігієнічним нормам; 

- прокладено сховану електропроводку, 
встановлено герметичну освітлювальну арматуру закритого виконання (згідно з правилами 
пожежної безпеки); 

- проведено заміну трубопроводу водопостачання, каналізації; 
- покриття стін, підлоги та стелі відповідає санітарним та протипожежним нормам 

щодо збереження документів в архіві. 
Після ремонту у 2017 році відновлено підключення пожежної та охоронної 

сигналізації. Придбано 25 стелажів для зберігання документів, комп’ютер та 
багатофункціональний пристрій. 

Згідно з планом заходів щодо забезпечення збереженості документів Національного 
архівного фонду України в м. Авдіївка Донецької області  

на 2018-2020 роки у 2018 році придбано 65 архівних коробів на суму 9750 грн.  
У грудні 2019 року в приміщенні архівного відділу замінено пожежну сигналізацію на 

нову автоматичну, більш сучасну, з можливістю виведення на пульт централізованого  
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спостереження, на суму 17242,18 грн. 
Придбано новий ноутбук з ліцензійним програмним 

забезпеченням на суму 17900,0 грн. 
Для створення належних умов зберігання документів НАФ 

придбано обладнання для очищення документів від пилу – пилосос, 
на суму 1165,0 грн. 

У червні 2019 року було проведено навчальний семінар-нараду 
«Упорядкування справ та передача документів на державне 
зберігання». 

В ході семінару розглянуті актуальні питання ведення 
діловодства та архівної справи, 
працівниками відділу надані 
роз’яснення з науково-технічного 
опрацювання документів та оформлення справ, що 
підлягають архівному зберіганню, працівниками ПРАТ 
«АКХЗ» проведено майстер-клас з оправлення та 
підшивки документів. 
     Архівний відділ взяв участь у започаткованому 
держархівом області культурно-просвітницькому проєкті 
«Донбас – це Україна!».  
 

Спільно з учителями загальноосвітніх шкіл 
підготовлено та проведено 4 тематичні уроки для 
школярів міста Авдіївки: 

- «Культурні заклади як джерело інформації про 
історію світу та України»; 

- «Видатні постаті Донеччини»; 
- «Дім, де живе історія»; 
- «Історія заселення Донбасу». 

 
 
 

     На цих заходах діти знайомились із джерелами 
вивчення давньої історії; з видатними постатями 
Донеччини і з видатними мешканцями нашого міста; 
з історією рідного краю; з історією виникнення 
архівів від древньогрецьких до сучасних, 
усвідомили, що саме представляють архівні установи 
і для чого їх створюють.  
     На завершення діти мали змогу відвідати 
архівосховища, побачити, як зберігаються 
документи, потримати їх у руках, ознайомитися зі 

змістом документів, доторкнутись до 
історії… 

Архів взяв участь у відзначенні 5-ї 
річниці визволення міста Авдіївка від 
російської окупації, підготував хронограф 
подій, які відбувалися протягом 2014-2018 
років у місті Авдіївка, та слайд-презентацію 
«Авдіївка. Війна та мир». 

Цікавою формою роботи в цей період 
стала виставкова діяльність.  

Шляхом використання Інтернет-ресурсів 
збиралась інформація і фотодокументи про 
події в країні, сумісно з відділом культури 
готувались виставки до державних свят. 
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     Новою і особливою формою 
роботи архівного відділу стала 
співпраця з Авдіївським міським 
товариством осіб з інвалідністю 
«Переборення», а саме:  
   - один раз в квартал архівний 
відділ бере участь в семінарах, 
нарадах, спільних засіданнях 
круглого столу представників 
структурних підрозділів ВЦА м. 
Авдіївка та Авдіївського 
міського товариства людей з 
інвалідністю «Переборення», на 

яких вирішуються питання соціально-побутового 
характеру, у тому числі надається інформаційна допомога 
або необхідні роз’яснення щодо надання архівних послуг; 
   - на сайті Авдіївського міського товариства людей з 
інвалідністю «Переборення» розміщена інформація щодо 
роботи архівного відділу ВЦА м. Авдіївка, правила 
подання запитів та порядку отримання відповідей, 
інформація про місце і час прийому громадян 
працівниками архівного відділу, контактний телефон, 
перелік ліквідованих установ, документи яких 

зберігаються в архівному 
відділі. 
     Результатом цієї співпраці стала участь архівного відділу у 
святкових заходах для осіб з інвалідністю та інших 
маломобільних груп населення. 
     На сьогодні в місті стабільна соціально-політична ситуація: 
функціонують всі заклади, які забезпечують життєдіяльність 
міста. Державні органи влади, комунальні служби, підприємства 
та організації міста, лікарні, магазини, загальноосвітні школи, 
професійно-технічне училище, дитячі садки працюють в 
штатному режимі. 
     Кажуть, що на війні люди вмирають. Але є велика кількість 
людей, що на війні живуть кожного дня, звикнувши до вибухів, 
відсутності світла чи води, можливості загинути кожної миті. 
     Адже війна не вічна. Вона скоро закінчиться. Ми, звичайно, 
не будемо колишніми. Ми вже інші. Перший час будемо боятися 

кожного шереху, сильного стуку від дверей, шелесту дерев при сильному повітрі, адже так 
пролітав снаряд над головою. Ми будемо плакати від щастя, коли почуємо «Війни в Донбасі 
більше Немає!». Коли в будинок увійдуть рідні, яких не бачили так довго… 

Наше рідне місто вистоїть. Адже це місто сильних, сміливих, працьовитих, відважних і 
чуйних людей! 

Історія пишеться сьогодні, а завтра історики, політики, прості громадяни 
перегортатимуть пожовклі сторінки документів, і це стане можливим завдяки багаторічній 
кропіткій праці архівістів.  
 
 

Северюкова Анжеліка Валеріївна, 
начальник архівного відділу 
ВЦА м. Авдіївка 
 
Нестеренко Юлія Олексіївна, 
головний спеціаліст архівного відділу 
ВЦА м. Авдіївка 
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РОБОТА АРХІВНОГО ВІДДІЛУ 
ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ  МІСТА ТОРЕЦЬК ДОНЕЦЬКОЇ 

ОБЛАСТІ ЗА 2014-2019 РОКИ 
 
Документи, що знаходяться на зберіганні в архівному відділі військово-цивільної 

адміністрації міста Торецьк Донецької області, є історико-культурною спадщиною міста, 
його інформаційним ресурсом. Архівні документи, які містять в собі ретроспективну 
інформацію, відображають формування і розвиток міста у суспільному, політичному, 
економічному, культурному напрямках, у сфері охорони здоров’я, освіти тощо. Стрімко 
спливають роки, змінюються покоління, та лише архівні документи залишаються 
незмінними і вірними свідками свого часу. 

Основними завданнями архівного відділу є приймання на зберігання документів, 
забезпечення їх обліку та використання інформації, що міститься в документах. Робота 
архівного відділу за 2014-2019 роки була спрямована на виконання саме цих завдань.  

Досягнення архіву за основними напрямками роботи за цей період наступні. 
За 2014-2019 рр. архівом виконано 11129 запитів, в т.ч. за документами НАФ – 354. 

Переважають запити соціально-правового характеру.  

 
За цей період прийнято від юридичних осіб на зберігання документів НАФ 

управлінської документації: 1952 од. зб; документів з кадрових питань (особового складу) 
ліквідованих установ: 739 од. зб. 

 
Ці показники свідчать, що в ці роки соціальна місія архіву переважала. Разом з тим, ми 

продовжували виконувати історичну місію – приймали документи установ з історії 
розвитку нашого міста. 

Проведення інформаційної діяльності набагато розширило можливості архіву щодо 
ініціативного інформування, використання документів постійного зберігання, з кадрових 
питань (особового складу), що зберігаються в архівному відділі. Архівом активно ведеться 
виставкова діяльність. 

У 2014 році архівним відділом спільно з народним музеєм історії міста Дзержинська 
(нині – Торецьк) проведена тематична виставка «За сторінками історії Новгородського 
машинобудівного заводу». У 2008 році підприємство ліквідовано, документи з кадрових 
питань (особового складу) прийняті на зберігання до архівного відділу. 

У 2015 році спільно з народним музеєм історії міста проведено 2 виставки, а саме: 
- тематична виставка до 70-ї річниці з дня народження Івана Федоровича Карабиця, 

музиканта, діяча культури, видатного композитора XX сторіччя. Музична школа імені Івана  

Роки Загальна кількість виконаних запитів в тому числі за 

2014 1324 47 

2015 1735 34 

2016 1621 31 

2017 2207 30 

2018 2191 67 

2019 2051 145 

Роки 
Кількість прийнятих справ пос-

тійного зберігання 
Кількість прийнятих справ з 
кадрових питань (особового 

2014 486 39 

2015 255 197 

2016 392 - 

2017 202 5 

2018 108 - 

2019 509 498 
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Федоровича Карабиця міста Дзержинська з гордістю носить його ім’я; 
- тематична виставка до 70-річчя Великої Перемоги «Переможці, дякуємо Вам!». 
У 2016 році проведена документальна виставка, пов’язана з життям та діяльністю 

видатного українського політичного і державного діяча, видатного вченого Михайла 
Сергійовича Грушевського. 

У 2017 році проведено 5 виставок, в тому числі електронний варіант тематичної 
виставки, присвяченої Дню Соборності України – 98-й річниці Акта злуки Української 
Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки; електронна on-line версія 
документальної виставки із вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення 
пам’яті Героїв Небесної Сотні; електронна on-line версія тематичної виставки до 
відзначення Дня пам’яті та примирення і 72-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій 
світовій війні, наданих державним архівом Донецької області для використання в роботі. 

Виставку архівних документів та фотодокументів з історії створення архівного відділу 
«Архівній системі Донецької області – 95 років» підготовлено у 2017 році та розміщено на 
офіційному вебсайті ВЦА м. Торецьк. 

До 85-х роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні – геноциду Українського 
народу проведено тематичну виставку спільно з народним музеєм історії міста у 2017 році 
«Голодомор 1932-1933 років. Україна пам’ятає». 

У 2018 році проведено 5 виставок, а саме: 
- оn-line виставка на офіційному вебсайті військово-цивільної адміністрації м. Торецьк 

«Соборна. Вільна. Неподільна! Моя Україна», надана державним архівом Донецької області 
для використання в роботі; 

- книжкова викладка-виставка, спільно з Централізованою бібліотечною системою 
м. Торецьк, до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав на тему 
«Даленіє у часі Афганська війна»; 

- тематична виставка до Дня Конституції України спільно з Централізованою 
бібліотечною системою м. Торецьк «Людина в державі: гармонія права»; 

- документальна виставка «100 років незалежності», присвячена подіям Української 
революції 1917-1921 років, надана для використання в роботі державним архівом Донецької 
області; 

- виставка-репортаж спільно з Централізованою бібліотечною міста системою міста 
Торецьк на тему «Їм у віках судилося безсмертя», присвячена Героям Небесної Сотні з 
використанням документів державного архіву області. 

У 2019 році проведено 5 виставок, а саме: 
- оновлена тематична виставка «Соборна. Вільна. Неподільна! Моя Україна», 

присвячена відзначенню Дня Соборності України у місті Торецьк з використанням 
документів виставок державних архівів Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, 
Житомирської областей; 

- до 205-ї річниці від дня  народження Тараса Григоровича Шевченка «Слідом 
Тарасової долі» з використанням документів Центрального державного архіву-музею 
літератури та мистецтва України; 

- до Дня пам’яті та примирення, Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 
«Уклін – живим, загиблим – слава!» з використанням документів державного архіву 
Донецької області (виставка 2017 року на тему «Донбас. Друга світова війна. 1939-1943»); 

- тематична виставка архівних документів «Історична правда. 75 роковини депортації 
українців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачивщини, 
Західної Бойківщини у 1944-1951 роках» із використанням фотодокументів з вебсайту 
«Історична правда»; архівних документів Львівського державного архіву; 

- фотодокументальна виставка до Дня Гідності та Свободи «Їм у віках судилося 
безсмертя» із використанням Інтернет-ресурсів: фотодокументи УНІАН, газети «Українська 
правда», IA «Вчасно». 

Крім виставкової роботи, архівним відділом до святкових та пам’ятних дат готуються 
інформаційні стенди, інформаційні, тематичні полиці з використанням архівних документів. 

Документна інформація архіву використовується у статтях, які публікуються у ЗМІ, на 
офіційному вебсайті ВЦА м. Торецьк. Так, у 2014 році архівним відділом в місцевій газеті 
«Дзержинский шахтер» опубліковано 2 статті: «По страницам архивных фондов. Из 
истории Новгородского машиностроительного завода», «За сторінками архівних фондів.  
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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 2016 році – стаття «По страницам 
архивных фондов: из истории Центральной районной аптеки»; у 2017 році – стаття 
«Михайло Сергійович Грушевський – літописець історії України» з нагоди 95-ї річниці 
архівної системи Донецької області; у 2018 році до Дня пам’яті  та примирення і Дня 
перемоги над нацизмом у Другій світовій війні на офіційному вебсайті військово-цивільної 
адміністрації м. Торецьк розміщено статтю архівного відділу «За сторінками архівних 
фондів. Герої Другої світової війни мовою архівних документів»; у 2019 році – до Дня 
пам’яті  та примирення, Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та 75-ї річниці 
вигнання нацистських окупантів стаття «За сторінками архівних фондів. Друга світова війна 
мовою архівних документів», розміщена на офіційному вебсайті військово-цивільної 
адміністрації м. Торецьк. 

У жовтні-грудні 2019 року в рамках Регіонального культурно-просвітницького 
проєкту «Донбас – це Україна», започаткованого державним архівом Донецької області, 
архівним відділом ВЦА міста Торецьк проведено 4 відкриті уроки для школярів та 
студентів міста: «Культурні заклади як джерело інформації про історію світу та України», 
«Видатні постаті Донеччини», «Історія заселення території сучасної Донецької області», 
«Дім, де живе історія». 

З метою підвищення кваліфікації працівників служб діловодства та архівних 
підрозділів установ, організацій, підприємств міста архівним відділом проводились 
семінари на теми, що стосуються ведення діловодства та архіву; надавались методична та 
практична допомога.  

Так, у 2014 році проведено семінар на тему: «Проведення експертизи цінності 
документів в установі. Складання і оформлення описів справ установи»; у 2015 році – 
семінар на тему «Упорядкування документів, їх наукове описування та передавання до 
архіву установи»; у 2016 році – семінар на тему «Систематизація  та зберігання документів 
в діловодстві»; у 2017 році – семінар щодо впровадження нових нормативно-правових актів 
в архівній справі; у 2018 – семінар щодо впровадження в роботу експертних комісій 
юридичних осіб зони комплектування архівного відділу Методичних рекомендацій з 
організації роботи експертної комісії архівного відділу та експертної комісії державного 
органу, органу місцевого самоврядування, державного і комунального підприємства, 
установи, організації, схвалених Науково-методичною радою державного архіву Донецької 
області від 25.07.2017; у 2019 році – навчальний семінар з питання складання 
індивідуальної номенклатури справ окружної виборчої комісії з виборів Президента 
України територіального виборчого округу № 52 на 2019 рік. 

Разом з тим, мирна, звичайна робота архіву проходила на фоні далеко не мирних, 
воєнних подій, що відбувалися в області і в нашому місті. 

2014 рік… 
Події, що сталися в місті Дзержинську у 2014 році, сколихнули все мирне населення 

міста та прилеглих до нього населених пунктів. 
21 липня 2014 року зведені підрозділи Сил спеціальних операцій України, провівши 

блискавичну спецоперацію, звільнили місто Торецьк від незаконних збройних формувань. 
При проведенні активної фази антитерористичної операції виникла пожежа в 

адміністративній будівлі Дзержинської міської ради. В результаті втрачено документи 
Дзержинської міської ради, виконавчого органу за 2008-01.07.2014 роки; Міського 
фінансового управління міста Дзержинська Донецької області (частково) за 2009-2013 роки; 
Дзержинського міського управління містобудування, архітектури та житлово-комунального 
господарства за 1986-01.07.2014 роки; Служби у справах дітей за 1996-01.07.2014 роки. 
Установами складено акти про втрату документів при пожежі.  

Того ж дня, в результаті обстрілу міста, біля будівлі архівного відділу Дзержинської 
міської ради розірвались два снаряди, внаслідок чого були пошкоджені вікна в 
архівосховищах. На щастя, всі документи Національного архівного фонду та ліквідованих 
підприємств не постраждали. 

Весь цей час архівний відділ не припиняв свою роботу, виконуючи безпосередні 
функції, планові та контрольні завдання, крім 2-х днів: 21-22 липня 2014 року. 

Події, що склалися у місті, ускладнили роботу архівного відділу з юридичними  
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особами зони комплектування архівного відділу у зв’язку з кадровими змінами, 
скороченням відповідальних осіб за ведення архіву, відключенням електроенергії на 
підприємствах, обмеженням доступу до документів та інше.  

Протягом 2015-2019 років архівним відділом виконано заходи міської програми 
проведення перевірки наявності, стану і руху документів НАФ, що зберігаються в 
архівному відділі та у юридичних осіб зони комплектування архівного відділу. 

Відповідно до Указу Президента України від 12.05.2017 № 128/2017 утворено 
військово-цивільну адміністрацію міста Торецьк Донецької області. 31 серпня 2017 року 
Торецька міська рада, виконавчий орган тимчасово припинили свою діяльність. Архівний 
відділ виконавчого органу Торецької міської ради припинив роботу в структурі міської 
ради, виконавчого органу. Згідно з розпорядженням керівника військово-цивільної 
адміністрації від 31.08.2017 № 2р з 01 вересня 2017 року архівний відділ ввійшов до 
структури військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області, зі штатною 
чисельністю 3 одиниці. 

Основні завдання та функції архівного відділу при отриманні статусу архівного 
відділу військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області залишились без 
суттєвих змін. Робота структурних підрозділів військово-цивільної адміністрації міста 
Торецьк не змінилась.  

При складанні номенклатури справ ВЦА міста Торецьк простежено різницю у складі 
документів, що входили до номенклатури справ міської ради, виконавчого органу. 

У 2018 році, вперше за воєнні роки, архівним відділом здійснено передачу документів 
Дзержинської міської ради, виконавчого комітету за 1992-2001 роки у кількості 606 справ 
до держархіву області. За безпосередньої практичної допомоги працівників держархіву 
області, які провели колосальну роботу з перевірки сформованих справ, архівним відділом 
усунуто виявлені недоліки. Набутий досвід у перевірянні наявності, фізичного, санітарно-
гігієнічного стану документів, відповідності сформованих справ описам справ, перед 
передаванням справ на постійне зберігання, тепер застосовуємо на практиці постійно. І як 
приклад, у 2019 році архівним відділом надано методичну та практичну допомогу під час 
проведення упорядкування документів міської ради, виконавчого органу до моменту 
припинення їх діяльності (по 31.08.2017). Отримані навички використано архівним відділом 
під час надання методичної та практичної допомоги окружній виборчій комісії з виборів 
Президента України 2019 року територіального виборчого округу № 52; окружній виборчій 
комісії з виборів народних депутатів України 2019 року одномандатного виборчого округу 
№ 52 зі складання індивідуальної номенклатури справ; описів справ постійного зберігання, 
з кадрових питань (особового складу), тимчасового зберігання (до 10 років); актів про 
вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ. 

Серед особливостей в роботі архівного відділу під час проведення АТО та ООС було 
те, що ми не проводили перевірки в архівних підрозділах юридичних осіб у зв’язку з тим, 
що установи міста Торецька знаходяться в особливих умовах: вони працюють у зоні 
розмежування.  

З метою забезпечення безперебійної роботи архівного відділу за безпосередньою 
участю міської ради, ВЦА міста Торецьк вирішено низку організаційних питань: проведено 
роботу зі скління пошкоджених вікон; забезпечено роботу охоронно-пожежної сигналізації 
з виводом на пульт позавідомчої охорони; визначено долю покинутих документів з 
кадрових питань (особового складу) ліквідованого підприємства; проведено ремонт 
оргтехніки тощо. 

В цей непростий період часу зміцнена матеріально-технічна база архівного відділу, 
його охоронна та пожежна безпека: виділено 6 порошкових вогнегасників; проведено 
поточний ремонт одного з архівосховищ, в кабінеті спеціалістів встановлені 2 пластикових 
вікна; проведено навчання з питань пожежної безпеки для посадових осіб архівного відділу; 
виконано замір опору ізоляції електромережі; встановлено 4 протипожежних металевих 
дверей в архівосховища архівного відділу; виділено багатофункціональний пристрій, 
2 персональних комп’ютери, ксерокс. З метою підвищення якості та надійності охорони 
приміщень архівного відділу встановлено прилад приймально-контрольний охоронний 
ППКО «ОРІОН – 8Т.3.2». Залишається актуальним облаштування будівлі архівного відділу 
пандусом. 
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Працівники архівного відділу ВЦА продовжують виконувати свої основні функції: 
приймання документів на державне зберігання; забезпечення їх надійного зберігання, облік 
та використання інформації документів для висвітлення історичної та соціальної місії 
архіву. 
 
 

Мірошник Олена Володимирівна, 
начальник архівного відділу 
ВЦА м. Торецьк 
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ПРО РОБОТУ ТРУДОВОГО АРХІВУ 
БАХМУТСЬКОГО РАЙОНУ. 2014-2019 РОКИ 

 
У процесі діяльності підприємств накопичуються документи, левову частку яких 

складають документи з особового складу. Вони мають тривалий термін зберігання, але 
особливу важливість для соціального захисту людей при призначенні пенсій та різних 
видів пільг.  

Особливо гостро постає питання про збереження документів в даний час, в умовах 
проведення антитерористичної операції Збройних сил України на Донбасі. За період з 
2014 по 2019 роки архів постійно здійснював приймання на довгострокове зберігання 
виборчої документації, документів з кадрових питань (особового складу) ліквідованих 
підприємств, які були розташовані на території Бахмутської районної ради. Крім того, у 
зв’язку з обстрілами та близьким розташуванням населених пунктів району до лінії 
розмежування для забезпечення збереження документів з особового складу на депоноване 
зберігання до архіву надходили документи діючих сільськогосподарських та 
тваринницьких підприємств. Таким чином, за цей період до архіву надійшло 29 фондів на 
2116 одиниць зберігання (з них п’ять фондів на 247 од. – на депоноване зберігання та 
додатково 62 одиниці виборчої документації). Динаміку приймання справ можливо 
відстежити у наступних діаграмах: 

До архіву на зберігання надходять документи як від маленьких, так і від великих 
підприємств. Наприклад, ще у 2013 році прийнято документи Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Сіверський доломіт» у кількості більше 1000 справ. Звісно, для когось 
така кількість справ і невелика, а для нашого архіву це було дуже вагоме поповнення. 
Спеціалістами архіву справи відремонтовані, оправлені та підшиті. Для зберігання цього 
фонду у 2016 році були придбані металеві стелажі та наприкінці 2017 року придбані 
архівні короби. 

Так це було: 
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А так стало: 

Не менш важливим питанням для збереженості документів є питання пожежної 
безпеки. Незважаючи на складний період АТО/ООС, в архіві була встановлена пожежна 
сигналізація та придбано кілька вогнегасників.  

Для надійної охорони архівосховищ у 2016 році в нашому архіві  проведено монтаж та 
наладку охоронної сигналізації з підключенням на пульт центральної охорони.    

В архіві зберігаються документи ліквідованих підприємств та колгоспів, починаючи з 
1944 року. Багато кому потрібні дані з архіву про трудовий стаж та заробітну плату для 
виходу на пенсію або перерахунку пенсії, для отримання допомоги. До архіву звертаються 
не тільки жителі міста, району та області, а й громадяни з усіх регіонів України, країн СНД. 
Запити надходять на особистому прийомі, а також поштою та електронною поштою. 

     Для зручності роботи працівників в архіві було проведено локальну комп’ютерну 
мережу та за період 2014-2019 років було 
придбано два багатофункціональні пристрої 
та один ноутбук. 
     Таким чином, у період з 2014 по 2019 
роки архів працював у штатному режимі та 
забезпечував законні права громадян на 
соціальний захист, здійснював зберігання 
документів та використовував відомості, що 
в них містяться.  
 
 

Вечканова Світлана Миколаївна, 
директор Трудового архіву 
Бахмутського району 
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І ЗБЕРІГАЧ МИНУЛОГО, І ПОМІЧНИК В ЖИТТІ 
(ЗА ВИМОГАМИ ЧАСУ. ГОЛОВНЕ – ТУРБОТА ПРО ЛЮДЕЙ)  

 
Ведь порою один документ  
Может многие тайны открыть,  
Очень важно его отыскать 
И, конечно же, сохранить  

 
Історія – дама забудькувата. Так вважають деякі, хто час 
від часу намагається переписувати її на свій розсуд. 
Проте є система, що впевнено стоїть на сторожі 
зберігання оригіналів документів – свідків тих чи інших 
подій. На початку ХХІ століття до системи архівних 
установ Донецької області, а отже і України, увійшли і 
трудові архіви. Створення цих установ і організація їх 
роботи були зумовлені часом.  
Адже всі ми добре пам’ятаємо ті зовсім ще недавні часи, 
коли підприємства працювали і були державними. Коли 
працівники, виходячи на пенсію, знали: відділ кадрів 

своєчасно підготує необхідні документи, бо тоді питання щодо збереженості документів з 
особового складу не виникало, оскільки зберігати архіви працюючих підприємств було 
неважко…  

Але з отриманням Україною незалежності, з переходом держави на умови ринкової 
економіки ситуація змінилася. 

Великі підприємства реорганізовувалися, змінювали форму власності та, частіше 
всього, ліквідовувалися. На їх місці з’являлися нові, що не завжди визнавали себе 
правонаступниками. Така ж доля спіткала і сільське господарство.  

Під час його реформування на будівлі, устаткування, техніку, на землю знайшлися 
власники, і лише на документи з кадрових питань (особового складу), що мають важливу 
функцію захисту соціальних прав громадян, власника не знайшлося. 

Для вирішення цієї проблеми саме і були створені трудові архіви.  
За ініціативи і вимог Донецької обласної державної адміністрації, Державного архіву 

Донецької області, цілеспрямованих намагань архівного відділу райдержадміністрації з 01 
листопада 2003 року районною радою і був створений Великоновосілківський районний 
Трудовий архів – структурний підрозділ з утриманням за рахунок асигнувань, затверджених 
по кошторису видатків виконавчого апарату районної ради. Передбачалася одна посада 
завідувача, на яку була призначена Певтієва Ольга Дмитрівна. 

Таким чином було надано 
відповідь на питання: «Як вчинити? 
Де отримати довідку щодо розміру 
заробітної плати, стажу роботи, якщо 
підприємство, установа чи 
організація, в якій ти працював, 
ліквідовані?»  

Установа була підселена до 
приміщення архівного відділу 
райдержадміністрації. Проте великий 
наплив неупорядкованих документів, 
відсутність стелажів, оргтехніки, 
власного робочого місця, 
професійних знань і досвіду роботи 
не тільки унеможливлювали роботу 
Трудового архіву, а й не дозволяли 
працювати архівному відділу. 

Тому, наприкінці 2005 року, 
районний Трудовий архів 
переведений у класну кімнату  
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вечірньої школи, а восени 2007 року – орендовані 2 кімнати на 2-му поверсі будівлі філії 
Ольгинської автомобільної школи товариства сприяння обороні України у с. Времівка. 

Загальна площа орендованих приміщень складала всього 70 м2, у тому числі площа 
робочої кімнати – 15 м2. Стелажного обладнання не вистачало, тому документи, всупереч 
всім нормами і правилам, зберігалися і в робочій кімнаті, і на підлозі. Охоронною і 
протипожежною сигналізацією приміщення робочої кімнати і архівосховища обладнані не 
були. Архівосховище не опалювалось, в будівлі не було води. 

В жовтні 2007 року Певтієва О.Д. змінила місце роботи, а завідувачем призначили 
Чернікову Р.Г.  

На виконання 
рішення районної ради 
02 квітня 2008 року 
Великоновосілківський 
районний Трудовий 
архів зареєстровано як 
юридичну особу за 
організаційно-правовою 
формою за КОПФГ 430 
комунальна організація 
(установа, заклад), 
ідентифікаційний код 
35560586. 

На зберіганні і 
подальшому 
використанні в архівній 
установі станом на 01.01.2008 нараховувалося 78 архівних фондів на 12076 одиниць 
зберігання. 

На початку 2009 року штатна чисельність архіву складала вже 3 одиниці, що дало 
можливість зосереджувати увагу не тільки на виконанні запитів соціально-правового 
характеру, а почати роботи з ремонту, описування документів, перероблення описів. 
Приділялася увага кадровим службам юридичних осіб, що знаходилися в стадії ліквідації чи 
санації під час підготовки їх документів до передавання до районного Трудового архіву. 
Завдяки цьому, станом на 01.01.2014, кількість фондів зросла до 147, кількість одиниць 
зберігання – до 16138. З них вже було закартоновано 2033 справи, виконано за рік 1071 
запит соціально-правового характеру. 

Поступово налагоджувалася повсякденна напружена робота. Зміцнювалася 
матеріальна база, працівники, навчаючи інших, набували досвіду і професійних знань.  
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Все йшло своєю чергою. Проте на фоні подій останніх місяців 2013 – початку 2014 
років у суспільно-політичному житті країни і, зокрема в Донецькій області, політичне життя 
в районі довгий час не відрізнялося особливою активністю.  

Виключення склали хіба що події 25 лютого, коли група мешканців провела свої збори 
з вимогами відставки місцевої влади. Та деякий час вся активність наших людей в 
основному зводилась до емоційного обговорення діянь, що відбувалися навколо, частенько 
з діаметрально протилежними висновками і думками. Проте, навіть «крєпко поговорив» 
один з одним, багато хто з них розходилися по домівках з думкою про те, що село – не 
місце для великої політики, а тому всі головні події, як і раніше, обійдуть нас стороною. 

Здалося, що ні. Наступні події свідчили про те, що нашому тихому провінційному 
життю прийшов кінець. Ми потрапили якщо не в епіцентр серйозних подій, то до їх 
водоверті точно. 

Великий Т. Г. Шевченко писав: «В кожній хаті своя правда»... І він правий. Наше 
суспільство розкололося навіть між самих рідних людей. Настали не найкращі часи для 
відстоювання своєї правди. 

Ще зовсім недавно ми пишалися тим, що ми з Донеччини. Нам дуже лестили браві 
лозунги типу "Донбасс порожняк не гонит", "Донбас ніхто не ставив на коліна ..." і т. ін. 
Але… Їх безпідставність з усією очевидністю показали трагічні події нашого краю. 

Перший мирний мітинг на підтримку проведення референдуму за набуття Донбасом 
статусу федерації відбувся біля райдержадміністрації. На ньому були присутні 
представники всіх верств населення, в т.ч. і молодь; всі були налаштовані мирно. На 
флагштоку біля райради був піднятий прапор так званої «Донецької Народної Республіки».  

Через деякий час на центральній площі району, перед культурно-оздоровчим 
комплексом, за участі запрошених від трудових колективів і всіх бажаючих був проведений 
мітинг за мир, примирення, об’єднання людей, за вирішення всіх питань мирним шляхом, 
повернення життя в нормальне робоче русло. 

11 травня 2014 року відбулося голосування на фейковому референдумі про надання 
Донбасу особливого статусу та створення так званої «ДНР».  

Процент населення, яке довірилося амбіційним політичним «дільцям», на жаль, 
виявився немалим. «Смутні» часи завжди були складним випробуванням не тільки для 
окремих особистостей, а й для цілих народів. 

Вже 15 травня 2014 року 2-й батальйон спеціального призначення «Донбас», на той 
момент ще добровольчий батальйон територіальної оборони, засновником якого і його 
командиром був Семен Семенченко (Грішін (Гришин) Костянтин Ігоревич) підняв на 
флагштоку біля райради Український прапор, а «прапор ДНР пішов на онучі», – як він 
заявив. Батальйон захопив райвідділ міліції, провів з працівниками «профілактичну 
роботу». Після чого було замінено керівника райвідділу, а особовий склад приведено до 
повторної присяги на вірність Україні. Як повідомив С. Семенченко, зброя, вилучена у 
Великоновосілківському РВВС, була спрямована на озброєння бійців народного ополчення. 

Протягом ІІ декади травня 2014 року було замінено керівництво і районної державної 
адміністрації, і районного відділу міліції. 

Окупації та бойових дій на території району від початку конфлікту і дотепер не 
відбувалося. Проте, зі слів очевидців, були розмови про непоодинокі випадки хуліганства, 
крадіжок, відібрання автотранспорту і відвертого мародерства.  

При цьому хочу зазначити, що працівники районного Трудового архіву безпосередньо, 
ані учасниками, ані свідками цих подій не були. Тим більше, ніяких документів, які б 
стосувалися тих подій, в архіві немає. Їх по профілю установи і не може бути. Всі відомості 
до нас доходили на хвилях так званого «сарафанного радіо». 

Ще один мітинг відбувся на початку першої хвилі мобілізації перед військкоматом. Це 
скоріш був діалог між воєнкомом і жінками-матерями, які намагались одержати відповіді на 
хвилюючі питання стосовно синів.  

Позачергові вибори Президента України в районі 25 травня 2014 року відбулися 
частково, явка виборців була дуже низькою. Мало хто зміг проголосувати. Бюлетені 
надійшли пізно ввечері, аж перед закриттям дільниць.  

Документи з кадрових питань (особового складу) в кількості 3 (трьох) одиниць на 
зберігання і подальше використання надійшли до Великоновосілківського районного 
Трудового архіву. Інша виборча документація, відповідно до вимог законодавства – до  
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архівного відділу Великоновосілківської райдержадміністрації. 
Життя вносило корективи в повсякденність. В районі стала працювати така нова 

форма народної ініціативи як громадське формування «Великоновосілківська 
самооборона». Метою формування була охорона громадського порядку за підтримки 
представників батальйонів «Донбас», «Дніпро», «Правий сектор», які протягом літа, як і 
військові частини Збройних сил України, дислокувалися на території району. Члени 
«Самооборони»  працювали на блокпостах, розташованих на в’їздах до району, протидіяли 
сепаратизму. 

 Зазначені події безпосередньо впливу на роботу архівної установи не мали. У 
звичайному режимі продовжувалася робота щодо виконання завдань з приймання, 
впорядкування, зберігання, обліку документів, використання інформації, що в них 
міститься, здійснення моніторингу збереження та впорядкування документів з кадрових 
питань (особового складу) в установах, на підприємствах, в організаціях, розташованих на 
території району, незалежно від форми власності та підпорядкування. 

Наприкінці вересня 2014 року у приміщення автошколи, в якому на той час 
розміщувався районний Трудовий архів, були терміново заселені військові прикордонники. 
Короткий час ми були сусідами в одній будівлі. Проте люди, що приходили на прийом чи з 
інших питань до архівної установи, стали їм заважати. Тому надійшла команда терміново, 
протягом двох днів, виселити архів. 

В архіві тоді знаходилося 150 фондів на 16241 од. зб., і тільки 2077 одиниць зберігання 
закартоновано. Працювало 4 жінки. Ані транспортом, ані помічниками ніхто не збирався 
допомагати. І тільки після втручання керівництва прикордонників та наполегливих і не 
дуже приємних розмов завідувача архіву були виділені солдати для демонтажу стелажного 
обладнання і вантажних робіт. 

     Без вихідних, з ранку до вечора монтувалися 
стелажі, розбиралися документи. Вдень та до темної 
ночі, під дощем, накриваючи плівками документи, 
тракторами, машинами, приватними причепами 
спішно перевозились меблі, обладнання, документи 
до райцентру смт Велика Новосілка в будівлю 
початкових класів загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів № 2. Оскільки технічної можливості 
розвантажувати привезене через двері не було, 
довелося користуватися вікнами. Деяке майно так і 
залишилося у військових. 
     На той час було виділено для архівосховищ лише 
дві кімнати загальною площею 56,9 м2 і робоча 
кімната. Тому частина документів була розміщена 
просто у коридорі школи, в якій навчалися діти 

початкових класів.  
Охороняли документи почергово, не перериваючи виконання запитів та інших 

невідкладних робіт.  
Позачергові вибори народних депутатів України відбулися своєчасно 26 жовтня 2014 

року. Проте дуже тривожними видалися ті дні. Справжня боротьба, що вилилась в явне 
протистояння, відбувалася між кандидатами Сажком С.М., який на той час був 
Курахівським міським головою, та Маньком В.М. – фермером з Дніпропетровщини, який 
служив у ДУК «Правий сектор» і батальйоні «Дніпро-1». Декілька разів, як під час 
голосування, так і під час підрахунку голосів, ледь не розпочався озброєний конфлікт. 
Приміщення районного культурно-оздоровчого комплексу, де здійснювала свої 
повноваження окружна виборча комісія з виборів народних депутатів України 
одномандатного виборчого округу № 59, охоронялось озброєними людьми.  

 Через загострення ситуації 5 листопада навіть частково припиняли роботу кілька 
державних та господарських організацій і установ, розташованих біля центру подій. В тому 
числі і районний Трудовий архів, так як не можна було дістатися через перекриті вулиці до 
місця роботи. 

Документи з кадрових питань (особового складу) окружної виборчої комісії з виборів 
народних депутатів України 26 жовтня 2014 року одномандатного виборчого округу № 59  
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на зберігання і подальше використання до Великоновосілківського районного Трудового 
архіву не надійшли. Вони передані до іншої архівної установи. 
В той же час, вже 08 листопада 2014 року, в суспільно-політичній газеті 
Великоновосілківського району «Сельский край» було надане оголошення щодо зміни 
місця розташування і поновлення роботи Великоновосілківського районного Трудового 
архіву: «УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА! 

Великоновоселковский районный Трудовой архив, после смены места расположения, 
полностью восстановил свою деятельность. 

В архиве можно получить справки, необходимые для оформления пенсии: 
о размере ежемесячной заработной платы работников ликвидированных предприятий; 
о количестве отработанных человеко-дней и установленном минимуме выхододней в году для 

членов колхозов и КСП; 
о стаже работы в совхозах и аттестации рабочих мест; 
уточняющие записи в трудовой книжке, а так же решить другие вопросы, входящие в 

компетенцию учреждения.  
Великоновоселковский районный Трудовой архив находится по адресу: 85500, пгт Великая 

Новосёлка, ул. Щорса, дом № 42 (белая часть здания Приюта, начальные классы СШ № 2), І 
этаж. 

ПРИЁМ ГРАЖДАН: ПОНЕДЕЛЬНИК И ЧЕТВЕРГ с 10-00 до 17-00 часов; перерыв с12-
00 до 13-00». Контактный телефон (факс) (06-243)-21-7-65». 

Поступово стала налагоджуватися повсякденна кропітка робота: ремонт 
пошкодженого картонажу, перевіряння наявності та стану документів, виконання запитів 
соціально-правового характеру, надання методичної допомоги і т. д. Тимчасово з грудня 
2014 до березня 2015 року, у зв’язку з необхідністю допомоги під час оформлення і 
опрацювання перепусток через блокпости з України до тимчасово окупованої території, за 
дорученням районної ради на громадських засадах в цій групі працювала провідний архівіст 
Лапшина Марина Михайлівна. 

Майже без особливих змін пройшла І половина 2015 року. У ІІ півріччі двоє 
представників установи працювали в районній виборчій комісії: голова і член комісії. Ці 
обов’язки виконуються і тепер до кінця теперішнього скликання, тільки вже на громадських 
засадах. 

Після місцевих виборів 2015 року відбулася ще одна важлива для установи подія. 
Новообраній районній раді вдалося знайти можливість відремонтувати частину головного 
корпусу школи, перевести до неї учнів і звільнити пристосовану будівлю. Після проведення 
косметичного ремонту одну з класних кімнат площею 47 м2 на початку 2016 року надано 
Трудовому архіву. Відразу ж документи з коридору були переміщені до нового 
архівосховища.  

Оскільки будівля школи є загальною власністю територіальних громад сіл, селищ, що 
знаходиться в управлінні Великоновосілківської районної ради, і передана до оперативного 
управління відділу освіти Великоновосілківської районної державної адміністрації, з 
останнім був укладений договір позички нерухомого майна, на підставі якого установа 
займає чотири кімнати і частину коридору пристосованого приміщення на І поверсі 
корпусу, розташованого за адресою: 85500, смт Велика Новосілка, вулиця Шкільна, 
будинок № 42. В більшій частині будівлі базується Великоновосілківський центр соціально-
психологічної реабілітації дітей з відокремленими входами на 1-ий і 2-ий поверхи.  

Загальна площа орендованих приміщень складає 182 м2, у тому числі площа 
архівосховищ 103,9 (44,2+12,7+47) м2, робочої кімнати – 35 м2, частини коридору – 43 м2.  

В 2016 році була виділена додаткова штатна одиниця прибиральника службових 
приміщень, вкрай необхідна для забезпечення стабільного підтримання температурно-
вологісного і світлового режимів зберігання документів. Адже архівний документ 
унікальний від природи. Він не тиражується, як книги. Тому одним, і, мабуть, основним 
завданням було і є забезпечення його зберігання. Тепер в архівосховищах двічі на тиждень 
регулярно проводяться провітрювання, вологе прибирання, знепилення документів і 
щомісячне оброблення бактерицидною лампою. Після надходження і ремонту всі 
документи також дезінфікуються і обробляються бактерицидною лампою. 

Температурно-вологісний режим контролюється шляхом вимірювання кліматичних 
параметрів повітря, які щотижня фіксуються у спеціальних реєстраційних журналах. 
Світловий режим забезпечується закриванням влітку вікон світлозахисною плівкою.  



Архіви Донеччини. 2014-2019 роки 

245 

Працівниками архіву проведений косметичний ремонт робочої кімнати, коридору, що 
також сприяє виконанню основного завдання Трудового архіву: забезпечення якісного 
централізованого тимчасового зберігання архівних документів, ведення їх обліку та 
використання відомостей, що в них містяться, та додержання законодавства про 
Національний архівний фонд та архівні установи стосовно документів з кадрових питань 
(особового складу). 

Протягом 2014-2019 років на зберігання до архіву прийнято 38 архівних фондів на 
4597 одиниць зберігання. Відповідно станом на 01.01.2020 районний Трудовий архів 

зберігає 185 фондів на 20735 одиниць 
зберігання за 1943-2019 роки. 

В перші роки діяльності районного 
Трудового архіву документи надходили на 
зберігання в неупорядкованому стані, 
неописаними, навіть у розсипу. 

Поступово ситуація виправилась. На 
сьогодні документи приймаються 
виключно в упорядкованому стані за 
описами справ, після розгляду експертною 
комісією архівного відділу 
Великоновосілківської 
райдержадміністрації. 

Завершена велика і кропітка робота 
щодо якісного обліку документів. Всі 
документи обліковані. Цьому допомагає 
Інструкція з обліку документів у Великоновосілківському районному Трудовому архіві, 
погоджена ЕК архівного відділу.  

До речі, секретарем ЕК є головний зберігач фондів районного Трудового архіву 
Гончаренко Ольга Геннадіївна. Знання вимог експертизи цінності документів сприяє більш 
якісному наданню методичних консультацій і практичної допомоги фахівцям установ та 
підприємств зони комплектування архіву в роботі з кадровими та тимчасовими 
документами.  

У 2015 році були прийняті по факту наявності, як покинуті, документи ліквідованих 
колгоспу і КСП імені Ілліча та СТзОВ «Євгенівське». Колгоспну контору – під гуртожиток, 
документи – на вулицю. На жаль, дотепер, вже рідко, але все ж надходять покинуті 
документи, знайдені у колишніх конторах та нарядних, працівниками колишніх 
підприємств. 

Протягом 2014 – 2019 років архівом описано документи, перероблено описи справ з 
кадрових питань (особового складу), складено довідковий апарат на 71 фонд (9086 одиниць  
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зберігання). 
Факт всім відомий. Термін зберігання документів з кадрових питань (особового 

складу) визначено – 75 років, а зберігались вони до надходження до архіву в різному 
фізичному стані, при цьому не завжди в належних умовах. З часом від недбалого 
переміщення, частого використання, руйнівних дій температури, вологості повітря, світла, 
забруднення, цвілі, плісняви, біологічного зараження (на щастя, в нашому архіві немає), що 
зазвичай призводить до передчасного старіння документів, папір стає крихким, обкладинки 
вицвітають та ламаються. Тому кожен аркушик має охайно берегтися і використовуватися 
Для подовження віку справи упорядковуються, ремонтуються, оновлюються обкладинки, 
картонуються.  

За час існування архіву відремонтовано, оправлено і підшито 4886 одиниць 
зберігання, у тому числі протягом 2014-2019 років – 1963 справи. 

Для контролю за наявністю та фізичним станом документів проводиться їх 
перевіряння. За цей час перевірено всі фонди, деякі через переміщення – двічі. За 
результатами виявляються справи, що потребують термінового ремонту. У разі 
необхідності удосконалюються описи з частковим редагуванням заголовків, складаються 
історичні довідки, проводиться оправлення, нумерація, підшивка, впорядкування, іноді – 
дезінфекція документів і їх картонування. 

До 2016 року архівні бокси не купувалися, а виготовлялися власноруч з підручного 
матеріалу, або надходили з новими фондами. Таким чином, всього закартоновано 6477 
одиниць зберігання в 467 коробах, в тому числі за 2014-2019 – 4438 одиниць зберігання, що, 
на жаль, складає всього лише 31,2 %. 

В Трудовому архіві не зберігаються стародавні рукописи-сувої, немає документів у 
вигляді глиняних табличок, але від цього значення наших документів не зменшується.  

Рік Відремонтовано (од.зб.) Закартоновано (од.зб.) 

2014 340 85 

2015 396 153 

2016 262 565 (238 коробок) 

2017 261 1542 (118 коробок) 

2018 338 240 (9 коробок) 

2019 366 1854 (102 коробок) 
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Гортаючи вицвілі сторінки, ми занурюємося в дивовижний світ минулого, крок за кроком 
відновлюючи живу історію подій, наживо бачимо трудову участь земляків у діяльності 185 
підприємств, установ, організацій, що забезпечували соціально-економічний розвиток 
нашого району, створювали його матеріальний і духовний стан. 

Тому саме ці документи є джерелом забезпечення соціального захисту громадян, 
служать підставою для видачі архівних довідок, на підставі яких нараховується пенсія, 
підтверджується місце роботи, трудовий стаж, розмір заробітної плати, відрахувань, умов 
праці, атестації робочих місць, відомостей, необхідних для підтвердження займаної посади 
працівників, які претендують на отримання пенсії на пільгових умовах, і, що сьогодні стало 
особливо важливо, підтвердження записів втрачених трудових книжок як для Пенсійного 
фонду, так і для зарахування на облік до районного Центру зайнятості. 

Відвідувачам, як звісно, дуже важливо, щоб їх своєчасно і якісно обслуговували. Тому 
на сучасному етапі здійснення швидкого і чіткого надання документальної інформації 
фізичним і юридичним особам, громадянам України, іноземних держав та особам без 
громадянства, які звертаються до архівної установи для задоволення своїх прав і законних 
інформаційних інтересів, є одним з пріоритетних напрямів роботи. 

Особистий прийом і вся робота зі зверненнями громадян проводиться згідно з 
графіками. Але, враховуючи реалії сьогодення, якщо людина приїхала здалеку чи належить 
до пільгової категорії громадян, вона може вирішити свої питання у будь-який зручний для 
неї час. 

Запити надходять до архіву Укрпоштою, Новою поштою, на особистому прийомі або 
електронною поштою. Запити соціально-правового характеру виконуються безоплатно, 
терміни виконання не порушуються. 

Прийом громадян проводиться керівником архіву в робочій кімнаті, де працює ще 
троє працівників. Ніхто з присутніх не втручається в процес прийому. Виділити окрему 
кімнату для прийому громадян немає можливості.  

На особистих прийомах надаються консультації і роз’яснення відвідувачам з найбільш 
актуальних питань пошуку необхідної інформації. Вони стосуються атестації робочих місць 
за умовами праці, роботи у складі комплексних бригад тощо. Актуальними є питання 
пошуку інформації про заробітну плату та стаж під час роботи в господарствах, що не 
передали документи з кадрових питань (особового складу) до архіву, про розпаювання 
землі і майна колишніх колгоспів і радгоспів. Ці болючі питання не мають позитивних 
відповідей, так як такі відомості в наявних документах, як правило, відсутні. Тому у разі 
неможливості надати позитивну відповідь на підставі документів, що зберігаються в 
Трудовому архіві, заявникам надаються конкретні рекомендації звернутись до відповідних 
установ. 

Для нас важливо, щоб людина відчувала зацікавленість працівників в наданні їй 
допомоги, розуміла, що її доля нам небайдужа. Особлива увага приділяється зверненням 
найменш соціально захищених верств населення, пільговій категорії громадян. Вони 
розглядаються першочергово.  

Протягом тільки 2019 року за документальною інформацією зверталися для 
нарахування пенсії на пільгових умовах 12 трактористів, яким надано 31 довідку, двом 
газоелектрозварювальникам – 4, ковалю – 3, двом дояркам – 6, жінці, якій присвоєно 
почесне звання «Мати героїня», – 3 довідки. 

Щорічно збільшується кількість звернень осіб з інвалідністю – 39 осіб, у тому числі 
інвалід Другої світової війни, учасник бойових дій, одержали 107 документів, 
4 громадянина, які постраждали внаслідок ліквідації Чорнобильської катастрофи, – 
10 довідок, учасник бойових дій в Афганістані, учасник ООС, учасник АТО, родичі за 
довідками для нарахування пенсії за втратою годувальника (8 сімей – 16 довідок), 
9 переміщених осіб і колишні працівники району для відновлення втрачених трудових 
книжок – 19 довідок, люди, які вимушені працювати за кордоном.  

Систематично надходять запити від пенсійних фондів району, України, інших установ 
Білорусі, Казахстану, Німеччини, Греції, Литви, Російської Федерації. Облік звернень 
громадян ведеться в журналах обліку. Копії виданих довідок зберігаються як в 
електронному вигляді, так і на паперових носіях. Довідково-пошукова база представляє 
собою науково-довідковий апарат всіх фондів в електронному вигляді.  

Для зручності відвідувачів витяги з актів законодавства, зразки оформлення звернень,  
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заяв та інших документів, відомості про посадових та службових осіб, які ведуть особистий 
прийом, місце і час прийому, поштова та електронна адреси розміщені на інформаційному 
стенді «Інформує Великоновосілківський районний Трудовий архів», що розташований у 
коридорі біля дверей архіву. Для відвідувачів облаштований стіл, стільці, є письмове 
приладдя. 

Виїзні прийоми проводилися в Роздольненській сільській раді, проте позитивного 
результату не дали, так як у невеликих селах мало людей одночасно оформлюють 
документи на пенсію. 

Щороку кількість звернень громадян збільшується, проте динаміка їх надходжень і 
виконання впродовж останніх років стали більш стабільними. 

Велика кількість запитів пояснюється віковим складом сільського населення, змінами 
в пенсійному законодавстві, збільшенням архівних фондів.  

В цифрах та графіках це виглядає так: 

Контроль за станом організації роботи із зверненнями громадян здійснюється 
постійно. Результати заслуховуються на апаратних нарадах при керівниках райради, на 
засіданні районної ради ветеранів, щорічно на сесіях районної ради. Аналіз роботи 
надається державному архіву області двічі на рік. 

Перевірку якості виконання запитів соціально-правового характеру проводять фахівці 
сектору контрольно-перевірної 
роботи № 6 управління 
внутрішнього аудиту та 
фінансового контролю 
головного управління 
Пенсійного фонду України в 
Донецькій області. Протягом 
2019 року здійснено 86 
перевірок, у 2018 році – 60, у 
2017- 65, в тому числі 16 
працівниками УПФУ в 
Великоновосілківському 
районі. Зауважень до якості 
виготовлених документів не 
було. 
     Інформація, що міститься в 
документах, використовується 

не тільки для виконання запитів соціально-правового характеру. В них є цікаві  документи. 
Документи колишнього радгоспу «Керменчик» використані в написанні науково-

дослідницької роботи з українознавства 
«Історія заселення та створення селища 
Октябрьське Великоновосілківського району 
Донецької області» учнями Керменчицької 
ЗОШ І-ІІІ ступенів с-ща Керменчик, що була 
успішно захищена в науково-дослідному 
інституті Міністерства освіти і науки 
України. 

Так виглядали книги наказів минулих 
часів. 

Роки 

Запити соціально-правового характеру К-ть людей, прийнятих на 
особистому прийомі надійшло і виконано в т. ч. з позитивним результатом 

1 2 3 4 

2014 1071 1025 863 

2015 920 887 802 

2016 1050 923 963 

2017 1200 1124 1065 

2018 1200 1114 1112 

2019 1280 1150 1131 
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Книги наказів, історичні довідки стали основою для підготовки альбому «З історії 
фондоутворювачів Великоновосілківського районного Трудового архіву», який 
експонувався на виставці, присвяченій 90-річчю заснування району, та для оформлення 
двох інформаційних стендів: «Нет срока давности у славы трудовой», присвяченого Героям 
Соціалістичної праці – мешканцям, які здобули це високе звання, працюючи, в основному, в 
сільськогосподарських підприємствах району, та стенду, на якому на карту району нанесені 
фондоутворювачі і ті ліквідовані юридичні особи, які ще не передали документи на 
зберігання. 

В зоні комплектування архіву перебувають 354 
підприємства, установи, організації, що є його 
джерелами комплектування, і в діяльності яких не 
утворюються документи НАФ.  

Працівники Трудового архіву взяли участь у 
виїзному семінарі-навчанні з секретарями селищної, 
сільських рад у Старомайорській сільській раді, на 
якому було розглянуто питання про передачу 
документів до архівних установ у разі ліквідації 
юридичних осіб, що зареєстровані на території 
селищної, сільської ради та проведено майстер-клас з 
формування справ. З відповідальними за відомчі 
архіви цих установ, в діяльності яких не утворюються 
документи НАФ, проведено семінари з питань архівної справи та діловодства. 

Надано за ці роки 416 індивідуальних і колективних консультацій, проведено майстер-
класи з виїздом до установ СТзОВ «Колос», ВАТ «Великоновосілківське АТП 11440», 
Старомлинівський комунальник, ПАТ «Макстрой» тощо. Це є запорукою грамотного 
формування справ у діловодстві установи. 

Щороку проводяться екскурсії в архівосховищах як для дорослих, так і для учнів 
професійного ліцею, старшокласників шкільних закладів. На екскурсіях розповідаємо про 
вимоги до умов зберігання документів, історію району, окремих господарств, установ, 
організацій. 

До 205-ї річниці з Дня народження Т. Г. Шевченка 
архівом організована виставка документів, історичних 
довідок і фотографій сільськогосподарських підприємств, 
що діяли на території Шевченківської сільської ради, у 
селі Шевченко. Для відвідувачів виставки проведено 
бесіду і екскурсію в архівосховищі.  
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Вимоги до результатів праці співробітників великі, тому обов’язковим є і створення та 
покращення безпечних умов праці, можливість раціонального використання матеріально-
технічних ресурсів, забезпечення сприятливих санітарно-
побутових умов і охорона праці. 

Для цього відповідно до діючих санітарних норм і правил з 
урахуванням раціонального використання робочих площ, 
характеру виконуваних робіт виділені робочі місця працівників, 
що оснащуються необхідним обладнанням, засобами 
індивідуального захисту та безпеки, оргтехнікою тощо. 

До Дня охорони праці розробляються і реалізуються Плани 
заходів з охорони праці. Придбані і використовуються робочі 
халати, респіратори «Лепесток-200 ШБ -1», трикотажні та гумові 
рукавиці, дезінфікуючі та миючі засоби, регулярно застосовується 
бактерицидна лампа. Всі працівники установи пройшли медичний 
огляд. 

Кожні 5 років проводиться атестація робочих місць за умовами праці. Остання, у 2016 
році, була зроблена комунальним підприємством «Донецька обласна лабораторія 
експертизи умов праці». За підсумками виданий наказ, в якому зазначені доплати за роботу 
зі шкідливими умовами праці від 4 до 8 відсотків і по 4 календарні дні щорічної додаткової 
відпустки за роботу зі шкідливими умовами праці. 

Розроблено план-схему евакуації документів та персоналу під час пожежі та інших 
надзвичайних ситуацій, узгоджену з районним відділом ГУ ДСНС України в Донецькій 
області. 

Кожного року в ІV кварталі проводиться замір опору ізоляції електричних мереж 
установи приватним виробничо-комерційним підприємством «ЕТЛ» м. Гуляйполе, код 
22153922.  

Фонди районного Трудового архіву поповнювалися, виникала нагальна проблема 
зміцнення матеріальної бази, вирішення питання охоронного і протипожежного режимів. 
Хоч вікна установи і захищені металевими ґратами, що не розкриваються, архівосховища 
пломбуються пломбіраторами, в центрі соціально-психологічної реабілітації дітей є 
цілодобове чергування, цього недостатньо.  

Для повноцінного захисту документальних комплексів, працівників, відвідувачів, 
відповідно до чинних ДСТУ, Правил пожежної безпеки для архівних установ України 
безумовною є обов’язкова наявність охоронної-пожежної сигналізації. Довгий час не могли 
знайтись для цього кошти. Та, нарешті, у І кварталі 2019 року Програмою розвитку ООН в 
Україні за підсумками участі у Грантовому конкурсі ПРООН «Відновлення та розбудова 
миру 2018 року на підтримку ініціатив із забезпечення громадської безпеки в громадах-
партнерах Донецької і Луганської областей» безоплатно в якості міжнародної технічної 
допомоги в районному Трудовому архіві і архівному відділі райдержадміністрації 
встановлені пожежна та охоронна сигналізації. Системи пройшли комплексні відповідні 
експлуатаційні випробування та перевірку, знаходяться в працездатному стані і 
експлуатуються в робочому режимі за своїм призначенням. Передача тривожних сповіщень 
здійснюється на пульт централізованого спостереження у м. Курахове. Спеціалісти НВП 
«Охорона» щомісяця проводять перевірку і обслуговування системи. 

Для удосконалення навичок дотримання правил протипожежної безпеки і вміння 
користуватися засобами технічного оснащення, проводиться обов’язковий практичний 
інструктаж працівників з протипожежної безпеки, техніки безпеки та охорони праці. В 
установі наявний повний комплект вогнегасників, які щорічно проходять технічний огляд, 
обслуговування і 
перезарядку. При цьому 
фахівці ТзОВ «Технорма» 
завжди проводять 
позаплановий інструктаж 
працівників «Пожежа» – 
практичні навчання 
застосування вогнегасників 
у випадку пожежі. 
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Робота районного Трудового архіву планується щорічно. Для реалізації запланованого 
розробляється Програма розвитку на відповідні роки. Протягом цього року фінансування 
установи відбувається за Програмою розвитку Великоновосілківського районного 
Трудового архіву на 2018-2022 роки (зі змінами).  

Відповідно до статті 92 Бюджетного Кодексу України щорічно з селищною, 
сільськими радами підписуються протоколи-узгодження. На їх підставі районною радою 
укладаються угоди, що зобов’язують селищну, сільські ради передбачати на виконання 
заходів Програми видатки у вигляді субвенцій до районного бюджету в обсязі раніш 
обумовлених сум. В середньому загальна сума складає протягом року витрати по 30-50 
гривень на одну одиницю зберігання. За рахунок цих коштів фінансувалося і фінансується 
життєзабезпечення установи.  

Після здійснення обов’язкових платежів, на все про все залишається зовсім небагато. 
Проте, враховуючи і спонсорську допомогу, вдалося за останні роки зробити косметичний 
ремонт коридорів, робочої кімнати. Придбати нові та оновити нестандартні металеві 
стелажі, захистити всі вікна (в тому числі коридору і службового приміщення) металевими 
ґратами, придбати майже 50 архівних коробів, кондиціонер, багатофункціональний 
пристрій, провести технічне обслуговування оргтехніки і замінити батареї безперервного 
живлення електроенергії, флеш-накопичувачі, клавіатури, мишки, килимки і таке інше. За 
вимогою часу були оформлені та оплачені електронно-цифрові підписи, USB-ключі 
SecureToken-337K засобів для криптографічного захисту інформації, застосування системи 
дистанційного казначейського обслуговування «Клієнт Казначейства – Казначейство».  

Для посилення теплозбереження в робочій кімнаті замінені старі дерев’яні вікна на 
металево-пластикові конструкції, встановлені жалюзі. У разі можливості закуповуються 
витратний матеріал, папір, інші канцелярські прилади, господарські товари.   

Вік 17 років для нової установи не такий вже й великий. Її позитивний імідж 
складається роками наполегливою кропіткою працею, доброзичливим ставленням 
працівників до відвідувачів, активною участю у громадському житті району. Та щоб люди 
мали уяву про діяльність районного Трудового архіву не тільки з «народної молви» та 
посилань фахівців Пенсійного фонду, інформація про зміст документів і роботу районного 
Трудового архіву висвітлюється у Великоновосілківській суспільно-політичній газеті 
району «Сільський край». Наприклад, по книгах обліку трудового стажу і заробітної плати 
колгоспників колгоспу і КСП «Родіна», що зберігаються в районному Трудовому архіві, в 
статті «Документальные свидетельства самоотверженности наших земляков» висвітлена 
участь членів КСП «Родіна» у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. А також надруковані 
статті про роботу нашої комунальної установи: «Всегда готовы помочь людям», «И оживает 
прошлое…», «Работа 
пыльная, но очень 
нужная», «И хранитель 
прошлого, и в жизни 
помощник» та інші. 

Мешканці району 
нас знають і щиросердно 
висловлюють подяку не 
тільки у вічі, а і у нашій 
районній газеті. 

На жаль, проблем в 
районному Трудовому 
архіві ще багато. Мають 
місце як об’єктивні, так і 
суб’єктивні причини 
недоліків та помилок. Це 
про організацію надання 
платних послуг, що 
передбачає наявність 
висококваліфікованих 
фахівців і наявність на 
території району  
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платоспроможних замовників. Пошук і прийняття на зберігання покинутих документів 
ліквідованих або реорганізованих і непрацюючих юридичних осіб, розширення місткості 
архівосховищ, проведення ремонту приміщень і т. д. Над цими питаннями працюємо. 

В сучасних умовах архів – ціла індустрія, яка потребує роботи професіоналів з 
високим рівнем спеціальної підготовки, які знають історію, діловодство, правила зберігання 
і використання документів, а також багато іншого. Результат роботи архівних установ 
неможливо відобразити в фінансових одиницях. Витрати на нього цілком себе 
виправдовують, якщо врахувати, що архівний документ – це і наша культурна спадщина, і 
незамінне джерело інформації. 

Життя плине, залишаючи за собою роки та накопичуючи необхідний життєвий та 
професійний досвід, вкрай важливий для 
успішного розвитку будь-якої справи. 

  Тож окреслюючи перспективи, 
аналізуючи обсяги і оцінюючи значимість 
виконуваної роботи, хочу сказати: 
«Потрібна вона людям, допомагаємо ми їм 
в життєвих ситуаціях». І коли чуєш у 
відповідь щиросердне: «Спасибі за те, що 
ви є!» – чесне слово, розумієш, що всі 
труднощі і проблеми для того і виникають, 
щоб, засукавши рукави, долати їх та 
працювати краще і краще. 

 
 

Чернікова Раїса Георгіївна, 
завідувач Великоновосілківського 
районного Трудового архіву 
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КРОКУЮЧИ ВПЕРЕД, ОЗИРАЙМОСЯ НАЗАД 
 
Волноваський район, адміністративним центром якого є місто Волноваха, один з 

найбільших районів Донецької області. На території району з 2003 року працює Районний 
трудовий архів, який забезпечує зберігання архівних документів ліквідованих юридичних 
осіб. Основними напрямками роботи є виконання запитів соціально-правового характеру, 
робота з підприємствами з упорядкування документів з кадрових питань (особового 
складу).  

У 2014 році, незважаючи на загострення соціально-політичної ситуації у регіоні, архів 
продовжив працювати в режимі підвищеної напруги (стрілянина, шум від «Градів», гул 
військових літаків, гелікоптерів у небі над головою). Кожного дня, підходячи до місця 
роботи, ми думали: чи стоїть будівля, чи цілі вікна, двері. В цей складний час звільнився 
директор архіву Конкіна Тетяна Віталіївна, яка очолювала архів з жовтня 2010 по вересень 
2014 року. З вересня 2014 року в архіві працювали 2 працівники: директор архіву – 
Молчанова Марина Олексіївна та головний зберігач фондів – Мельник Наталія Петрівна. 
Розуміння важливості та необхідності нашої роботи стимулювало та надавало сил. Було 
багато звернень за довідками від громадян, пенсійний вік яких не настав: «щоб на потім, 
щоб було». Люди, звертаючись до архіву, розповідали свої історії життя. Тому доводилося 
не тільки виконувати свою роботу, а й вислуховувати їх життєві проблеми. Ситуація у 
країні зачепила та змінила долі тисяч громадян. 

З метою упорядкування адміністративних зв’язків між окремими населеними 
пунктами Донецької області, які були розірвані внаслідок проведення антитерористичної 
операції, Постановою Верховної Ради України від 20.05.2015 № 457-VIII «Про зміни в 
адміністративно-територіальному устрої Донецької області, зміну і встановлення меж міста 
Маріуполь, Волноваського, Новоазовського та Тельманівського районів Донецької області» 
тимчасово, до переходу під контроль органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування неконтрольованих ними населених пунктів Донецької області, змінено 
межі Волноваського району. Територію збільшено за рахунок передачі до його складу 
земель Новоазовського, Тельманівського районів. Як наслідок, до архіву почали звертатися 
громадяни приєднаних районів з надією отримати довідки, але документи з кадрових 
питань (особового складу) підприємств не було вивезено та передано до архіву на 
зберігання. 

Архів продовжив свою роботу в напрямі забезпечення зберігання документів 
ліквідованих підприємств. За 2014-2019 роки архівом прийнято на зберігання 22 фонди на 
загальну кількість документів з кадрових питань (особового складу) – 2055 од. зб.; виборчої 
документації тимчасового зберігання – 70 од. зб., пакувань всього – 457, у т. ч. 363 бокси, 

90 мішків, 4 пакування.  
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За ініціативою трудового архіву, з метою збереженості документів, працівниками 
архіву було встановлено місцезнаходження документів з кадрових питань (особового 
складу) СТОВ «Калінінське» (колгосп ім. Калініна»). Зі зміною місця проживання 
документи господарства вивезено колишнім головним 
бухгалтером в приватний сектор м. Маріуполь, так як у 
селі будівля контори була покинута та неодноразово 
зламувались двері. Для вивезення документів через 
блокпост архівом було надано довідку про те, що 
документи приймаються на зберігання до архіву на 
підконтрольну територію України. І тільки у 2015 році 
бухгалтеру вдалося перевезти документи господарства за 
1972-2003 роки у кількості 111 од. зб. через блокпост та 
передати їх на зберігання до архіву.  

За 2014-2019 роки виконано 5247 запитів соціально-
правового характеру. 

Архівом першочергово виконуються звернення 
найменш захищених верств населення, запити інвалідів усіх категорій, пільговиків. 
Надаються архівні довідки про підтвердження стажу (людино-днів) та заробітну плату. 
Основна тематика запитів залишається без змін. Зріс попит на довідки про стаж, кількість 
відпрацьованих людино-днів. 

Збільшується кількість звернень громадян до архіву засобами мобільного зв’язку, 
електронною поштою. Спочатку запити, які надійшли електронною поштою, реєструються 
у журналі електронної пошти, потім в журналі реєстрації запитів юридичних та фізичних  
осіб. Довідки з підписами та печаткою, супровідним листом надсилаються заявнику 
Укрпоштою та Новою поштою. За наявності відомостей на запити стосовно підприємств, 
документи яких не зберігаються в архіві, надаються рекомендації щодо звернення за місцем 
їх зберігання. 

Штатна чисельність в архіві не змінилась – 4 одиниці. 
Додаткових або невластивих функцій протягом цього періоду архівом не 

виконувалося. Умови організації праці та робочих місць задовільні. У 2016 році зміцнено 
матеріальну базу архіву. Районною радою надано у користування БФП, придбано нові 
принтер, процесор, монітор, клавіатуру. 

Упродовж звітного періоду поліпшено умови зберігання документів. Проводилася 
робота з ремонту приміщень: замінено віконні блоки, систему опалення, встановлено вхідні 
двері. У 2018 році збільшено протяжність стелажних полиць на 20 пог. м. Для поліпшення 
умов зберігання документів архівом закартоновано 7404 од. зб. та перекартоновано 1600 од. 
зб. у вивільнений картонаж з виборчої документації. 

Наявні проблеми, які не вдалося вирішити за цей час.  
До критичної межі наблизився відсоток заповнення архівосховищ архіву. У випадку 

припинення діяльності (ліквідації) юридичних та фізичних осіб усіх форм власності архів 
не має можливості приймати на зберігання документи довготривалого строку зберігання (з 
кадрових питань (особового складу) у зв'язку з відсутністю площі. Потребує невідкладного 
вирішення питання придбання додаткових стелажів. 

Залишається проблемним питання контролю у сфері ведення діловодства в установах, 
організаціях та підприємствах. Керівники установ та підприємств не приділяють уваги 
цьому питанню та не всі розуміють важливість збереження документів соціально-правового 
характеру. Коли самим щось треба отримати, тоді хапаються за голову. На листи архіву з 
моніторингу збереженості документів та науково-технічного опрацювання документів з 
кадрових питань (з особового складу) на підприємстві не реагують, і в тому числі податкова 
служба – про надання інформації з банкрутства підприємств. Як наслідок – неможливість 
вести облік юридичних осіб, що перебувають на стадії ліквідації протягом ліквідаційної 
процедури, здійснювати контроль за науково-технічним опрацюванням, забезпеченням 
збереженості архівних документів до передачі їх на зберігання до архіву; проводити роботу 
щодо встановлення місцезнаходження документів ліквідованих юридичних осіб, що не 
надійшли до архіву, і т. д. Надають інформацію одиниці. Кваліфікаційний склад 
працівників, на яких покладено виконання функції з діловодства та архівної справи в 
установах, – низький, ними виконуються ще багато інших завдань. 
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У зв’язку з соціально-політичною ситуацією у регіоні, більшість підприємств виїхали, 
що звело роботу з цими установами з питань організації  діловодства, упорядкування 
документів, виявлення та надавання методичної допомоги установам, підприємствам, 
ліквідаційним комісіям (ліквідаторам) з питань, що входять до компетенції Трудового 
архіву, до мінімуму. 

Незважаючи на труднощі, архів працює. Коли чуєш від відвідувачів слова подяки за 
свою роботу, то усвідомлюєш важливість своєї праці, внесок в життя суспільства. Кожна 
довідка – це частина життя минулого людини, сьогодення, її майбутнє. 

 
 

Молчанова Марина Олексіївна, 
директор Волноваського районного 
Трудового архіву при Волноваській 
районній раді 
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АРХІВ – ЦЕ ВАЖЛИВО 
 

Архівний відділ Добропільської районної ради створено у 2003 році з метою 
зберігання документів ліквідованих підприємств, установ і організацій усіх форм власності. 
За роки існування створено умови для роботи: є два комп’ютери, ксерокс, сканер, 
підключення до мережі Інтернет. Кадровий склад архіву – начальник відділу та головний 
спеціаліст. 

Усі документи, які зберігаються в архіві, є найважливішою складовою інформаційної 
соціальної спадщини району. Все це необхідно зберегти для задоволення потреб громадян. 
Основний обов’язок працівників архівного відділу – зберігання документів у такому 
фізичному стані, щоб вони були доступними для отримання інформації, носіями якої вони 
є. Важливу роль в забезпеченні збереження документів відіграє перевірка їх наявності. З 
2014 року працівниками архіву була проведена така робота: 

В процесі перевірки були виявлені пошкоджені документи, які потребували 
реставрації. 

На зберігання надійшли документи з кадрових питань (особового складу) – особові 
рахунки, накази з кадрових питань (особового складу). З 2014 по 2019 роки були надані 
консультації з діловодства. Робота з підприємствами, які знаходяться на території району, 
триває.  

Працівники архіву виконують велику довідково-інформаційну роботу. Протягом п’яти 
років виконано 6315 запитів соціально-правового характеру. Багато запитів надходить від 
громадян з проханням підтвердити пільговий стаж, для призначення їм пенсії. Зменшення  
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кількості запитів соціально-правового характеру не очікується. 
Триває співпраця з Пенсійним фондом. За п’ять років було проведено 288 звірок 

достовірності даних у довідках, виданих архівом. Розбіжностей не виявлено. 
В сучасних умовах архів – це ціла індустрія,  яка вимагає від фахівців високого рівня 

підготовки, знань діловодства, технологій зберігання документів і багато іншого. Але що 
знають про архів і архівну справу жителі нашого району? У вересні 2017 року працівниками 
архівного відділу проведено соціальне опитування громадян на тему: "Архіви Донеччини. 
Що я знаю про них?". Основною метою анкетування було дізнатися у громадян, що вони 
знають про архів. Протягом місяця було опитано 43 респондента. 26 осіб надали відповідь 
«не знаю нічого». З цього можна зробити висновок, що люди мало обізнані про роботу 
архівних установ, тому додатково нами надається інформація на сайті Добропільської 
районної ради.  

Багато цікавого можуть розповісти архівні документи. В них – повсякденні турботи 
наших земляків. Все це тендітна нитка з минулого в майбутнє, і тільки зберігаючи її, ми 
зможемо з впевненістю дивитись у майбутнє. 

 
 

Сердюк Наталія Анатоліївна, 
начальник архівного відділу 
Добропільської районної ради 
(Трудовий архів) 
 
Савіна Олена Анатоліївна, 
головний спеціаліст архівного відділу 
Добропільської районної ради 
(Трудовий архів) 
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КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «ТРУДОВИЙ АРХІВ КОСТЯНТИНІВСЬКОГО 
РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ» ПРАЦЮЄ ДЛЯ ЛЮДЕЙ. 

 
У 2013 році 20 сільських рад Костянтинівського району звернулися до районної ради з 

пропозицією створити комунальну установу «Трудовий архів Костянтинівського району 
Донецької області», оскільки самостійно не могли зберігати архівні документи ліквідованих 
підприємств. Депутати Костянтинівської районної ради дали згоду на утворення такої 
установи. Сьогодні трудовий архів є юридичною особою, утримується за рахунок субвенцій 
із сільських рад, в тому числі Іллінівської ОТГ. 

Події 2014-2019 років критично не вплинули на роботу трудового архіву. Після 
створення комунальної установи, а це відбулося 25 червня 2013 року, за фінансової 
підтримки сільських рад за цей період було замінено дерев’яні стелажі на металеві 
протяжністю 99,5 пог. м, оновлені меблі, зроблено косметичний ремонт у архівосховищах. 
Значна увага приділялась технічному оновленню комп’ютерної техніки для швидкої 
обробки та видачі архівних довідок жителям району. 

У цей період комунальна установа працювала без кадрових змін у штатному режимі 
(директор, бухгалтер, архівіст І категорії, загалом 2,5 штатних одиниці), приміщення не 
захоплювалось, запити соціально-правового характеру виконувалися вчасно. Так, за період 
2014-2019 комунальною установою прийнято 1770 запитів, на які підготовлено і видано 
3068 архівних довідок, витягів про підтвердження стажу та заробітну плату, які необхідні 
для нарахування пенсії.  

25 жовтня 2015 року відбулися чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, 
селищних, міських голів. Відповідні документи з кадрових питань (особового складу) у 
кількості 50 одиниць зберігання знаходяться в трудовому архіві. Відповідно до Постанови 
ЦВК від 29 серпня 2015 року № 207 «Про неможливість проведення чергових виборів 
депутатів окремих районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад 
Донецької області та відповідних сільських, селищних, міських голів» 25 жовтня 2015 року 
сім сільських рад не брали участь у виборах, а саме: Зорянська, Іванопільська, 
Катеринівська, Новодмитрівська, Олександро-Калинівська, Правдівська, Предтечинська 
сільські ради, тому ці сільські ради не передавали відповідні виборчі документи до архіву. 

Згідно з Постановою Верховної Ради України «Про перейменування окремих 
населених пунктів та районів» № 984-VIII від 04 лютого 2016 р. та № 1377-VIII від 19 
травня 2016 р. було перейменовано окремі населені пункти у Костянтинівському районі, а 
саме: село Артемівка – на село Софіївка, село Ілліча – на село Іллінівка, селище Артема – на 
селище Довга Балка, село Правдівка – на село Стара Миколаївка. Трудовий архів під час 
видачі архівних довідок враховує ці зміни (пише в дужках старі назви). 

18 грудня 2016 року відбулися вибори депутатів Іллінівської сільської ради 
(об’єднаної територіальної громади) та Іллінівського сільського голови. 

Іллінівська сільська рада утворена шляхом об'єднання Артемівської, Зорянської, 
Іллічівської, Катеринівської, Новополтавської, Олександро-Калинівської, Полтавської, 
Правдівської та Тарасівської сільських рад. Виборчі документи з кадрових питань 
(особового складу) у кількості 3 одиниці зберігання та 7 боксів зберігаються в трудовому 
архіві. 

27 січня 2017 року Державним архівом 
Донецької області проведена тематична 
перевірка роботи КУ «Трудовий архів 
Костянтинівського району Донецької області», 
під час якої надані методичні рекомендації 
щодо подальшої роботи установи. Враховуючи 
рекомендації, були проведені перевірки фондів, 
удосконалені та перероблені описи справ по 
фондах. У період за 2016-2019 роки трудовим 
архівом перевірено та перероблено 23 фонди: 
це – 1754 одиниці зберігання, оновлені описи 2-
к справ з кадрових питань (особового складу), 
які схвалені експертною комісією архівного 
відділу РДА.  
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За ініціативою заступника голови Костянтинівської районної ради Лариси Миколаївни 
Степаненко та директора комунальної установи Наталії Анатоліївни Шахової було 
прийняте спільне рішення організувати та провести урочистий захід, присвячений 15-річчю 
з дня створення трудового архіву Костянтинівського району, і долучити до святкування 
комунальну установу «Трудовий архів Костянтинівського району Донецької області». 

Святковий захід відбувся 19 жовтня 2017 року. З цієї нагоди працівниками 
комунальної установи підготовлена виставка з фото та описом трудової діяльності всього 
колективу архіву. На інформаційному стенді описано історію створення трудового архіву та 
«переродження» його в комунальну установу «Трудовий архів Костянтинівського району 
Донецької області». Брошури, які були презентовані на урочистому заході, вручені всім 
запрошеним гостям. На святкуванні згадані історичні події, як все починалось у 2002 році. 
На той час трудовий архів входив до складу виконавчого апарату районної ради та 
утримувався за рахунок коштів місцевого бюджету. Базою для його утворення стали 
документи найбільшого у той час в районі радгоспу "Берестовий" у кількості 2210 одиниць 
зберігання, які знаходились у підвальному приміщенні колишнього офісу господарства, на 
дерев’яних стелажах та псувались від плісняви. На початку діяльності архіву працівники 
трудового архіву працювали в непридатних до роботи умовах: приміщення погано 
освітлювалось, недостатньо провітрювалося, була відсутня комп’ютерна та оргтехніка, 
довідки заповнювались вручну. Але минув час, і архів має добру матеріально-технічну базу, 
працьовитий колектив і виконує свою головну місію соціального захисту громадян. 

Заступником голови районної ради Л. М. Степаненко з нагоди святкування ювілею 
були нагороджені Подякою районної ради колишні керівники архіву, а також директор, яка 
нині очолює комунальну установу. З ювілеєм колишніх і нинішніх працівників 
Костянтинівського трудового архіву тепло привітали в. о. директора державного архіву 
Донецького області Пирожкова Наталя Вікторівна, начальник архівного відділу 
Костянтинівської міськради Швиндя Наталія Анатоліївна, секретарі сільських рад та ін. 
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За період 2014-2019 років трудовим архівом прийнято 35 фондів ліквідованих 
підприємств – це 982 одиниці зберігання з кадрових питань (особового складу). Також на 
зберіганні знаходяться документи тимчасового строку зберігання у кількості 149 одиниць 
зберігання, 7 боксів виборчої документації. Але найбільш болючою проблемою 
залишається питання з підприємствами-банкрутами, які знаходяться у стадії ліквідації. Це 
питання є актуальним багато років, при цьому документи знаходяться під загрозою 
знищення, а наші громадяни, прості люди, не можуть підтвердити стаж роботи та отримати 
гідну пенсію. На превеликий жаль, трудовий архів не може на це вплинути через 
відсутність законодавчої бази.  

До кінця 2019 року Трудовий архів перебував в орендованому приміщенні 
Територіального центру соціального 
обслуговування Костянтинівського району 
Донецької області, на 1-му поверсі 
двоповерхової будівлі, загальною площею 113 
м2. Приміщення знаходиться в аварійному стані, 
тому для збереженості документів з кадрових 
питань головою Костянтинівської районної ради 
було прийняте рішення перемістити Трудовий 
архів до будівлі Костянтинівської районної ради. 
Сьогодні архів має 6 архівосховищ загальною 
площею 68,7 м2 та робочу кімнату 15 м2, які 
розташовані на 1-му поверсі п’ятиповерхової будівлі за адресою: проспект Ломоносова, 
156, м. Костянтинівка Донецької області. 

Директор комунальної установи Н. А. Шахова щотижня бере участь в апаратних 
нарадах Костянтинівської районної ради, на яких 
обговорюється хід роботи архіву. Так, завдяки небайдужості 
керівництва районної ради, організована допомога від 
депутатів районної ради у транспортуванні архівних 
документів та майна трудового архіву, також неодноразово 
надавався транспорт та вантажники для перевезення 
документів з кадрових питань до трудового архіву від 
ліквідованих підприємств: радгоспів «Дружківський», 
«Червона Зірка»; колгоспів «Україна», «Заповіти Ілліча», 
«Райсільгосптехніка». 
     Один раз на рік директор звітує на пленарних засіданнях 
Костянтинівської районної ради про виконання фінансово-
господарської діяльності установи. 
     Діяльність Трудового архіву неодноразово 
висвітлювалась у засобах масової інформації – газетах 
«Знамя индустрии», «Константиновская нива». 

Інформаційний стенд Інформаційний бюлетень 
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     Трудовий архів постійно вдосконалює роботу з 
підприємствами, організаціями та завдяки отриманню 
субвенцій від сільських рад оновлює матеріально-
технічну базу установи.  
     Надалі комунальною установою планується 
встановлення системи протипожежної сигналізації, 
системи кондиціювання та вентиляції повітря, заміна 
дерев’яних дверей в архівосховищах на металеві, 
придбання сучасної оргтехніки, розширення штатних 
одиниць.  
     Роботи дуже багато, але ми впораємось, тому що 
працюємо для людей. Адже головне завдання 
працівників трудового архіву – не залишити без 
відповіді жодний запит, що стосується трудової 
діяльності заявника, і ми це робимо! 
 
 
 
 

 
 
Шахова Наталія Анатоліївна, 
директор КУ «Трудовий архів 
Костянтинівського району 
Донецької області» 
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МАНГУШСЬКИЙ РАЙОННИЙ ТРУДОВИЙ АРХІВ  
ПІД ЧАС ПОДІЙ 2014-2019 РОКІВ – ПОГЛЯД ІЗ СЕРЕДИНИ 

 
Здавалося б, і найвідоміші сторінки в історії Донецького регіону з відступом часу 

можуть висвітлитися у новому ракурсі, якщо до наукового обігу вводяться маловивчені 
джерела. Таке твердження повним чином справедливе і для Приазовського краю у період 
бойових подій 2014-2019 років.  

Про переміщення державних органів виконавчої влади та інших установ Донеччини 
написано чимало, переважно в критичному тоні. Але, враховуючи той факт, що 
Мангушський район не знаходиться на лінії зіткнення в зоні АТО, бойові дії не торкнулись 
його населення та організацій. Тому робота установ місцевого самоврядування району під 
час бойових подій 2014-2019 років, зокрема функціонування Мангушського районного 
трудового архіву, здійснювалась без обмеження кола діяльності та виконання покладених 
обов’язків.  

У зв’язку із перейменуванням району у 2016 році Першотравневий районний трудовий 
архів перейменовано на Мангушський.  

 
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПІД ЧАС БОЙОВИХ ПОДІЙ 2014-2019 РОКІВ 
Приймання документів на зберігання 
Архів проводив роботу щодо своєчасного приймання архівних документів 

ліквідованих організацій. Впродовж визначеного часу до трудового архіву надійшли 18 
нових фондів на 286 справ.  

№ з/п Назва фонду Крайні дати 
Кількість справ 

з кадрових питань 
(особового складу) 

1 2 3 4 

2014 рік 

1 СФГ «Фортуна плюс» 1995-2014 4 

2 СФГ «Восход» 1995-2014 4 

3 СФГ «Афіни» 2001-2014 6 

2015 рік 

4 Фермерське господарство “Гладун В.І.” 2007-2010 2 

5 Приватне підприємство “Урзуф” 2007-2014 3 

6 Фермерське господарство “Коробко А.А.” 2001-2013 2 

7 
Товариство з обмеженою відповідальністю   
“Южний Торгівельний Альянс” 

2007-2015 4 

8 Селянське (фермерське) господарство “Воля” 2000-2015 4 

9 
Селянське (фермерське) господарство 
“Валентина” 

1994-2014 4 

2016 рік 

10 ТОВ «Земельно-кадастровий відділ» 2009-2014 8 

11 ФГ «Велес-Азов» 2013-2015 8 

12 ФГ «Чинчин» 2005-2016 3 

13 ТОВ «Стаф» 2004-2014 3 

14 СФГ «Яліта-2» 1993-2015 4 

15 ТОВ «Оптлюксторг» 2015-2016 2 

2017 рік 

16 
Приватне акціонерне товариство 
«Першотравневий комбікормовий завод» 

1944-2016 215 

17 МПП «Валентина» 2000-2017 2 

2018 рік 

18 
Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту 
Мангушської районної державної адміністрації 

2000-2017 8 
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У 2017 році трудовим архівом прийнято документи з кадрових питань ліквідованого 
Приватного акціонерного товариства «Першотравневий комбікормовий завод» у кількості 
215 справ за 1944-2016 роки. І це був одиничний показник приймання великого обсягу 
документів на зберігання до трудового архіву.  

Крім того, прийнято кадрову документацію виборчих комісій з чергових та проміжних 
виборів депутатів сільських, селищних рад за підсумками виборчих компаній 2014-2019 
років: 

     Оскільки основною метою створення 
трудового архіву було приймання 
документів від всіх ліквідованих 
підприємств та організацій, що були 
розташовані на території району, основну 
роботу з приймання документів з кадрових 
питань (особового складу) від ліквідованих 
колгоспів та радгоспів було виконано на 
початку створення районного трудового 
архіву. Зараз спостерігається тенденція 
зменшення надходження нових фондів, що, 
в свою чергу, не пов’язано із проведенням 
АТО 2014-2019 років. Проте, 
продовжується робота з приймання 
кадрових документів від маленьких 
підприємств, господарських товариств, 
селянських (фермерських) господарств та 

документів від виборчих комісій. 
 
РОБОТА З УСТАНОВАМИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯМИ РАЙОНУ В УМОВАХ 

ПРОВЕДЕННЯ АТО 
Потрібно зауважити, що у той скрутний час для всього регіону наш трудовий архів 

працював у звичайному режимі. Впродовж визначеного часу працівниками трудового 
архіву постійно надавалась консультативно-методична та практична допомога, оцінка 
фізичного і санітарно-гігієнічного стану архівних документів.  

Так,протягом 2014-2019 років було надано методичну та практичну допомогу 
юридичним особам, серед яких були заклади державного управління, виборчі комісії, 
приватні підприємства, селянські (фермерські) господарства, товариства з обмеженою 
відповідальність та комунальні установи, а саме: 

Виборча комісія 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Мангушська селищна виборча комісія   4         

Ялтинська селищна виборча комісія   4         

Мелекінська сільська виборча комісія   4         

Комишуватська сільська виборча комісія 3 4         

Бердянська сільська виборча комісія   4         

Іллічівська сільська виборча комісія 3 4         

Стародубівська сільська виборча комісія   4         

Урзуфська сільська виборча комісія   4         

Мангушська районна виборча комісія   6 8 4 4 4 

Всього: 6 38 8 4 4 4 

 2014 
рік 

2015 
рік 

2016 
рік 

2017 
рік 

2018 
рік 

2019 
рік 

Всьо
го 

Кількість юридичних установ, яким 
надано методичну та практичну 
допомогу 

10 18 13 13 10 9 73 
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РОБОТА З УСТАНОВАМИ, ДОКУМЕНТИ З КАДРОВИХ ПИТАНЬ (ОСОБОВОГО 
СКЛАДУ) ЯКИХ ЗБЕРІГАЮТЬСЯ У ПРАВОНАСТУПНИКІВ 

Крім того, протягом всього часу проводилась робота з відстеження та виявлення 
документів з кадрових питань (особового складу) ліквідованих та реорганізованих установ, 
документи яких зберігаються у правонаступників. 

Упорядковано документів на 
договірних засадах 
(кількість справ) 

57 23 36 221 8 8 353 

Опис з кадрових питань 
(особового складу) 

8 17 11 7 5 5 53 

Опис тривалого (понад 10 
років) зберігання 

1 2 2 1 5 3 14 

Опис тимчасового зберігання   2     1 1 4 

Положення про архівний 
підрозділ 

3 3 3       9 

Положення про експертну 
комісію 

3 3 3 4 6 3 22 

Номенклатура справ 5 3 4 11 6 3 32 

Акт про вилучення для 
знищення документів, не 
внесених до НАФ 

5 4 3 5 8 5 30 

Рік Юридична особа Крайні дати 

Відстеження наяв-
ності документів з 
кадрових питань 

(особового складу) 

Відстеження ная-
вності докумен-

тів тривалого 
(понад 10 років) 

2018 

Мангуська об’єднана державна 
податкова інспекція Головного 
управління Державної фіскаль-
ної служби у Донецькій області 

1990-2018 163 справи 131 справа 

2019 
УПФУ в Першотравневому рай-
оні Донецької області 

1994-2018 210 справ 140 справ 

2019 Першотравневе районне кому-
нальне підприємство «Водхоз» 

2003-2016 56 справ 26 справ 
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ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН В УМОВАХ ПРОВЕДЕННЯ АТО 
Окрім своєчасного прийому архівних документів реорганізованих та ліквідованих 

організацій, одним із пріоритетних напрямків діяльності трудового архіву є робота із 
зверненнями громадян. 

     Тенденція зменшення 
звернень громадян для 
підтвердження стажу та 
заробітної плати обумовлена 
збільшенням пенсійного віку 
громадян. 
     Окремо необхідно зазначити, 
що впродовж 2015-2017 років 
до трудового архіву звернулись 
особисто 30 громадян України 
(у 2015 році – 5 громадян, у 
2016 році – 16 громадян, у 2017 
році – 9 громадян) із питаннями 
щодо можливості отримання 

інформації про місцезнаходження кадрової документації установ, що розташовані на 
території району, але знаходяться на території так званих ДНР/ЛНР.  

Так, загальним проблемним питанням було отримання довідок для Пенсійного фонду 
України із підтвердженням стажу роботи на підприємствах, що розташовані на території так 
званих ДНР/ЛНР. Іншим проблемним фактором було питання щодо місцезнаходження 
вищезазначених документів. Звертались здебільшого колишні працівники шахт, менше – 
працівники комунальних закладів. 

На жаль, в таких випадках ми не маємо можливості надати допомогу, оскільки, як 
відомо, кадрова документація зазначених установ залишена на окупованій території, а 
довідки, що видаються установами так званих ДНР/ЛНР, не відповідають чинному 
законодавству України та не приймаються органами ПФУ. 

Як бачимо, протягом всього часу проведення АТО у Донецькому регіоні, трудовий 
архів працював у звичайному режимі, продовжуючи виконання всіх основних функцій, без 
будь-яких обмежень, що сприяло розвитку архівної справи у Мангушському районі. 

 
 

Кадуріна Вікторія Яківна, 
начальник Мангушського 
районного трудового архіву 



Інформаційний бюлетень 

266 

ПРО РОБОТУ ТРУДОВОГО АРХІВУ 
НІКОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ЗА 2014-2019 РР. 

 
Трудовий архів Нікольського району (до липня 2016 року – Володарського району) – 

комунальний заклад, що перебуває в управлінні Нікольської районної ради Донецької 
області, розпочав свою діяльність у 2003 році у тоді ще Володарському районі. 

Відповідно до постанови Верховної Ради України від 12 травня 2016 року № 1353-YІІІ 
«Про перейменування деяких населених пунктів», рішенням районної ради від 12.07.2016 
№ 7/12-139 Трудовий архів Володарського району перейменовано на Трудовий архів 
Нікольського району. 

В архіві зберігаються 67 архівних фондів, до складу яких входять документи з 
кадрових питань (особового складу) 82 ліквідованих організацій району.  

Трудовий архів Нікольського району займає приміщення в будівлі районної ради, 
загальна площа – 139,5 м, є робоча кімната площею 15,9 м2. Сховища обладнані 
металевими і комбінованими стелажами, 87 % документів закартоновано. У кожному 
сховищі є вогнегасник. Всі приміщення архіву обладнані охоронно-пожежною 
сигналізацією. 

Діяльність Трудового архіву Нікольського району протягом 2014 – 2019 років 
здійснювалася згідно з планами роботи за основними напрямками діяльності, і була 
спрямована на підвищення рівня безпеки зберігання та організації обліку архівних 
документів, комплектування архіву, взаємодії з організаціями – джерелами комплектування, 
вдосконалення системи науково-довідкового апарату до документів архіву, поліпшення 
матеріально-технічної бази і приведення її у відповідність до нормативних вимог 
зберігання, використання архівних документів; своєчасне виконання запитів. 

З метою захисту документів від зовнішніх несприятливих чинників проводився 
картонаж архівних справ ліквідованих підприємств, які знаходяться на зберігання в архіві. 
У період з 2014 по 2016 рік закартоновано документи в кількості 1946 одиниць зберігання. 

Фахівцями трудового архіву проведена робота з перевірки наявності і стану 
документів в фондах, які знаходяться на зберіганні в архіві, вивіряння облікових 
документів. Перевірками охоплено 8122 од. зб. За підсумками перевірок складено аркуші і 
акти перевірок. 

Проводилися заходи щодо поліпшення фізичного стану архівних документів: ремонт 
справ, підшивка в нові обкладинки, за необхідності проводилась заміна старих ярликів на 
картонажі з відповідними записами. Проведено оправлення та підшивку близько 1000 од. 
зб. архівних справ.  

В період з 2014 по 2019 роки продовжувалось комплектування архіву документами 
ліквідованих установ. Під час приймання нових фондів на зберігання проводилась робота з 
оновлення пофондових і постелажних топографічних покажчиків. 

З метою вдосконалення науково-довідкового апарату проводилися роботи з 
описування документів, перероблення і удосконалення описів справ в кількості 3726 од. зб. 

Колектив трудового архіву на платній основі виконував роботи, пов'язані з науково-
технічним опрацюванням документів на договірних засадах. 

За період з 2014 по 2019 роки виконано більше 2000 запитів соціально-правового 
характеру. 

Фахівцями архіву підготовлені 2 виставки та 3 газетні публікації в місцевій районній 
газеті. 

Одним з пріоритетних завдань архіву є створення міцної матеріально-технічної бази та 
забезпечення збереженості архівних фондів. З метою забезпечення вимог гарантованого 
збереження соціально значимих архівних документів та роботи архівістів Нікольська 
районна рада виділила кошти для виконання заходів щодо забезпечення надійності 
експлуатації інженерних мереж та комунікацій приміщень трудового архіву, а саме: в 
архівосховищах, робочій кімнаті і в коридорах дерев’яні вікна замінено на 
металопластикові, замінено систему опалення в робочій кімнаті, придбано і додатково 
встановлено батареї опалення в архівосховищі. Встановлено нову систему пожежно-
охоронної сигналізації в отриманих раніше додаткових приміщеннях, обладнаних під 
архівосховища, проводився ремонт наявної системи пожежно-охоронної сигналізації. 
Протягом 2014 – 2019 років проведено ремонт та оснащення архівосховища стелажами,  
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доукомплектування протипожежним інвентарем, обладнанням та засобами оргтехніки. 
Період 2014-2019 років був напруженим. У непростих фінансово-економічних умовах 

проводилась робота зі зміцнення матеріально-технічної бази архіву, забезпечення доступу 
користувачів до архівної інформації для підтвердження соціальних прав і гарантій. 

Розвиток архівної справи, зміцнення матеріально-технічної бази архіву, питання 
фінансування вимагають постійної уваги, вирішення багатьох питань неможливе без 
розуміння і підтримки голів району. Хочу висловити слова подяки керівництву Нікольської 
районної ради за підтримку і практичне сприяння, розуміння проблем і значущості архівної 
справи. 

 
 

Доля Лариса Анатоліївна, 
завідувач Трудового архіву 
Нікольського району 
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РОБОТА ОБ’ЄДНАНОГО ТРУДОВОГО АРХІВУ 
СЕЛИЩНОЇ, СІЛЬСЬКИХ РАД ОЛЕКСАНДРІВСЬКОГО РАЙОНУ 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В 2014-2019 РОКАХ 
 
Так склалося, що воєнні події на Донбасі, які почалися у квітні 2014 року, 

безпосередньо не торкнулися нашої Олександрівщини. Наш район знаходився за 50-
60 кілометрів від епіцентру воєнного конфлікту, який розпочався на той час в містах 
Слов’янську, Краматорську, Дружківці... Але ситуація в селищі була дуже напруженою. 
Керівництво району закликало мешканців бути дисциплінованими та зберігати спокій. 

Всі установи, організації, в тому числі і Об’єднаний трудовий архів селищної, 
сільських рад Олександрівського району Донецької області, за весь період воєнних дій на 
Донбасі працював у звичайному режимі і виконував планові завдання. 

Архів має статус юридичної особи. До 2013 року фінансування архіву здійснювалося 
за рахунок коштів місцевого бюджету районної ради та власних надходжень. У зв'язку зі 
змінами в Законі України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» 
20 листопада 2013 року на сесії районної ради прийнято рішення про перейменування 
Олександрівського районного Трудового архіву в «Об'єднаний трудовий архів селищної, 
сільських рад Олександрівського району Донецької області». З 2014 року архів утримується 
за рахунок коштів субвенцій сільських рад та власних коштів, підпорядковується 
засновнику – районній раді. 

Прийняте рішення допомогло зберегти статус архіву та його цілісність. На той час 
Об’єднаний трудовий архів був єдиним централізованим місцем зберігання документів з 
кадрових питань (особового складу) ліквідованих підприємств і організацій на території 
району. Це була сучасна установа, повністю забезпечена комп’ютерною, копіювальною 
технікою, архівним обладнанням. Приміщення архіву, архівосховища відповідали вимогам 
забезпечення збереженості архівних документів. Загальна площа архіву складала 160 м2, 
площа архівосховищ – 76 м2, що дозволяло розмістити більше 12000 одиниць зберігання 
архівних документів. 

Протягом 2014 - 2019 рр. пріоритетними напрямками роботи трудового архіву було 
здійснення заходів щодо приймання документів ліквідованих підприємств району, 
задоволення інформаційних потреб громадян, надання платних послуг з упорядкування 
документів та виконання інших планових показників розвитку архівної справи району у 
сфері соціального захисту населення. За цей період на державне зберігання надійшли 
документи з кадрових питань (особового складу) у кількості 961 од. зб. Всього в архіві на 
зберіганні знаходилось 120 фондів у кількості 8548 справ ліквідованих установ району.   

Всі документи зберігаються в архівних коробках на металевих стелажах. На всі фонди 
було складено описи та науково-довідковий апарат до них. 

На звернення громадян надано 3720 архівних довідок, витягів і копій документів. 
Трудовим архівом надано платних послуг з впорядкування документів, складання описів 
справ, номенклатур справ на суму 45,4 тис. грн. Це використовувалося на оплату 
комунальних послуг, послуг зв’язку, теплопостачання та ін. 

У 2015 році проведено перевіряння наявності документів, що знаходились на 
зберіганні в архіві, відповідно до даних облікових документів. Перевірено 8055 од. зб. 
Фактів втрати або пошкодження документів не виявлено. 

У зв’язку з воєнними діями на території Донецької області трудовим архівом у 
2015 році було розроблено «План узгоджених практичних дій працівників Об’єднаного 
трудового архіву та Олександрівського аграрного ліцею на випадок евакуації архівних 
документів, у разі виникнення надзвичайних ситуацій». Керівництво Олександрівського 
аграрного ліцею запропонувало допомогу у вирішенні цього питання, у разі виникнення 
такої потреби.  

У 2018 році в Олександрівському районі створено першу ОТГ. 29 квітня 2018 року 
пройшли перші вибори депутатів та голови Об’єднаної територіальної громади. До складу 
Олександрівської ОТГ увійшли 10 сільських рад та селищна рада. З другого півріччя 
2018 року Олександрівська ОТГ розпочала свою діяльність. І одним з питань постало 
подальше зберігання документів ліквідованих підприємств, установ Олександрівського 
району та функціонування Об’єднаного трудового архіву. 
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На підставі листа державного архіву Донецької області від 07.11.2018 № 01-
32/523/0/220-18 про збереження трудових архівів, Олександрівська районна рада 
запропонувала новоствореній селищній раді (ОТГ) взяти участь у співфінансуванні архіву і 
залишити архівні документи для централізованого зберігання в Об’єднаному трудовому 
архіві. Селищна рада відхилила пропозицію і повідомила, що має намір створити трудовий 
архів селищної ради. До кінця 2018 року ОТГ запланувала забрати архівні документи. 

На підставі рішення Олександрівської районної ради від 22.12.2018 № 7/35-426, 
Об’єднаним трудовим архівом передано до трудового архіву селищної ради, згідно з актами 
приймання-передавання від 09 січня 2019 року архівні документи у кількості 89 фондів на 
5685 справ та облікові документи до них, за територіальною приналежністю. Документи 
передано в архівних коробках разом зі стелажним обладнанням. 

Рештою сільських рад, що не увійшла до ОТГ, прийнято рішення про подальше 
зберігання своїх архівних документів в Об’єднаному трудовому архіві та продовжено 
фінансування на утримання архіву в 2019, 2020 роках. 

На сьогоднішній день в Об’єднаному трудовому архіві на зберіганні знаходяться 
документи з кадрових питань (особового складу) 32 фондів ліквідованих установ у кількості 
2864 одиниць зберігання. Подальшу долю Об’єднаного трудового архіву селищної, 
сільських рад Олександрівського району Донецької області буде вирішено після створення 
другої громади в нашому районі. 

 
 

Борисенко Любов Миколаївна, 
завідувач Об’єднаного трудового 
архіву селищної, сільських рад 
Олександрівського району 
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2014 -2019 РОКИ – РОКИ ЗМІН ТА РОБОТИ ТРУДОВОГО АРХІВУ 
 
2014 рік виявився непростим ані для населення області, ані для країни в цілому. 

Почався він з подій на Майдані в столиці України, достроковою зміною Уряду та початком 
воєнних дій на Донбасі. 

12 квітня 2014 року у Слов’янську пролунали перші дзвіночки бойового конфлікту 
між українськими силовиками та невідомими бойовиками, які пізніше назвали себе 
«Народным ополчением Донбасса». Вони захопили адміністративні будівлі та взяли під свій 
контроль місто.  

Комунальне підприємство «Трудовий архів» знаходиться далеко від центру міста і 
захоплений не був. Тому ще в квітні архівіст працювала у «звичайному режимі»,  якщо 
можна так сказати. Архівіст з директором ходили на роботу щодня. Архів продовжував 
приймати громадян та надавати архівні довідки під час активних бойових дій у місті. З 
травня по липень директор архіву був у відпустці і перебував поза межами міста. В архіві 
працював архівіст Білицька Неля Григорівна. Кожен день, коли вона йшла на роботу, а 
навкруги не лунали звуки обстрілів, вона думала, чи так само тихо буде і після роботи, по 
дорозі додому?! У місті вже були перебої зі світлом. Та, незважаючи на це, вона працювала. 
Неля Григорівна вибирала відомості для довідок на паперову чернетку та друкувала їх, коли 
вмикали світло, бо розуміла, що довідки соціально-правового характеру для нарахування 
пенсій населенню району необхідні. В журналі реєстрації архівних довідок є записи про те, 
що довідки надавалися до 29 травня. Та вже на початку червня Слов’янськ наблизився до 
гуманітарної катастрофи. В місті зовсім не було світла, припинилася подача води. 
Транспортного сполучення з іншими населеними пунктами не було. АЗС були зруйновані, а 
мобільний зв'язок працював з перебоями, тому у червні звернень від громадян не було і 
архів не працював. 

5 липня 2014 року місто Слов’янськ звільнено українськими військами, і всі 
підприємства почали повертатися до звичайного режиму роботи.  

Під час активних бойових дій у місті архів не зазнав пошкоджень. Втрат архівних 
документів, документів поточного діловодства, техніки, меблів тощо в архіві не було. 
Згідно з записами журналу реєстрації архівних довідок та звернень громадян довідки 
почали надавати з 23 липня 2014 року.  

Не дивлячись на те, що місто було в зоні активних воєнних дій декілька місяців, за 
2014 рік було надано 392 довідки соціально-правового характеру. Трудовий архів надає 
довідки не тільки про стаж, заробітну плату, про перейменування підприємств чи колгоспів, 
якщо таке відбувалось, та ще про підтвердження навчання, яке раніше входило до робочого 
стажу. 

25 жовтня 2014 року пройшли позачергові вибори народних депутатів України. 
Трудовий архів прийняв на зберігання 2 фонди документів тимчасового строку зберігання 
від окружних виборчих комісій № 53, № 59, які були юридично зареєстровані в 
Мар’їнському районі Донецької області. Постановою ЦВК від 22.10.2014 № 200 змінена 
юридична адреса окружної виборчої комісії на смт Велика Новосілка. Тому справи були 
прийняті до КП «Трудовий архів» Слов’янської районної ради Донецької області. Всього на 
зберігання за 2014 рік прийнято 7 фондів 443 одиниць зберігання.  

Таблиця фондів та кількість справ, які прийняті на зберігання  з 2014 по 2019 рр. 
 

Рік 
Кількість 

фондів 

Одиниць 

зберігання 

2014 7 443 

2015 5 91 

2016 4 179 

2017 7 297 

2018 2 29 

2019 2 9 
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Наступні 2015-2018 роки пройшли без великих змін, крім кадрових. Архів працював 
стабільно у звичайному режимі. У 2018 році архівіст Білицька Неля Григорівна, яка 
працювала з початку роботи архіву з 2003 року, пішла на пенсію. Але за власним бажанням 
продовжувала ходити в архів, щоб навчити нового працівника архіву азам роботи архівної 
справи. Неля Григорівна була нашим першим вчителем та помічником в роботі. В грудні 
2019 року в один із зимніх, похмурих днів до нас в гості завітала Неля Григорівна. Вона 
пройшла по всіх робочих кімнатах та архівосховищах, ніби попрощалася з усім, до чого 
прикипіла її душа, сказавши, що сумує за роботою. В ту ніч її не стало. Світла пам'ять 
нашому вчителю та другу… 

Джерелами фінансування архіву до 2019 року були Слов’янська районна рада та 
власно зароблені кошти, отримані за рахунок надання платних послуг від зберігання 
документів та науково-технічної обробки документів. Вони були спрямовані на зарплату 
працівників архіву та розвиток матеріально-технічної бази архіву. В 2017 році Слов’янська 
районна рада виділила кошти на придбання 2 нових комп’ютерів, оскільки та техніка, яка 
була в архіві, вимагала кардинального оновлення, тому що працювала понад 10 років. 

Наприкінці 2018 року постало питання, як архіву виживати у 2019 році. Слов’янська 
районна рада, у зв’язку з відсутністю можливості фінансування архіву, не надала 
фінансування ані на заробітну плату основним працівникам, ані на його утримання на 2019 
рік. Тоді бухгалтер, яка виконувала обов’язки директора і працювала в архіві з 2017 року, 
запропонувала головам сільських, селищних рад та голові Слов’янської районної ради 
разом з фінансовим відділом РДА фінансувати архів за договорами за надані послуги, а 
саме: за зберігання, обслуговування документів. Надання безкоштовних архівних довідок 
населенню району залишилось без змін. Були надіслані листи головам сільських, селищних 
рад та ОТГ з фінансовими розрахунками, виходячи з кількості справ, які відносяться 
територіально до тієї чи іншої сільської, селищної ради. Голови надали свою згоду на таку 
пропозицію, та з 2019 року архів практично став працювати як об’єднаний трудовий архів 
сільських та селищних рад, але юридично свою назву та структуру до цього часу не змінив.  

У 2019 році архів працював у звичайному режимі. Було надано 1115 довідок соціально
-правового характеру. Прийнято на зберігання 2 фонди ліквідованих підприємств. В 
трудовому архіві разом зберігається 154 фонди на 15532 справи з кадрових питань 
(особового складу).  

На початку січня 2020 року директор архіву Труш Анатолій Іванович пішов на 
заслужений відпочинок, а його справу продовжила бухгалтер, яка стала новим директором 
архіву. Оскільки під час проведення АТО я не працювала в архіві, тому не можу надати 
фотоматеріали та більш детально висвітлити роботу або проблеми архіву того часу. 

Зараз перед нами стоїть багато завдань, щоб удосконалити та зберегти роботу архіву. 
Попереду планується децентралізація, зміни територіального управління району та області, 
які можуть принести зміни і в роботі архіву. Але ми віримо в те, що наш архів здолає всі 
негаразди і буде надалі надавати соціальну допомогу мешканцям нашого району та 
громадянам, які звертаються до нас з інших міст та країн. 

 
 

Водоп’янова Ольга Олегівна, 
директор КП «Трудовий архів» 
Слов’янської районної ради 
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РОБОТА ТРУДОВОГО АРХІВУ ОЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ У 2018-2019 РОКИ 

 
19 вересня 2018 року рішенням Олександрівської селищної ради № 7/133 створено 

Трудовий архів Олександрівської селищної ради Донецької області для централізованого 
тимчасового зберігання документів, нагромаджених у процесі документування службових, 
трудових або інших правовідносин юридичних і фізичних осіб та інших архівних 
документів, що не належать до Національного архівного фонду, суб’єктів господарської 
діяльності, незалежно від форм власності та підпорядкування, що розташовані на території 
Олександрівської об’єднаної територіальної громади.  

14 грудня 2018 року Трудовий архів Олександрівської селищної ради Донецької 
області зареєстровано в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб. Відповідно до 
Положення, архів є юридичною особою, має свою печатку зі своїм найменуванням, штамп, 
бланк встановленого зразка. Місце знаходження: 84000, Донецька область 
Олександрівський район, смт Олександрівка, вул. Самарська, буд. 20. 

Власником Трудового архіву є Олександрівська селищна об’єднана територіальна 
громада, тому проблемні питання, які виникають, вирішуються поступово керівництвом 
селищної ради. 

Розташовано Трудовий архів в адміністративній будівлі на другому поверсі. 
Приміщення сухе, тепле, опалювання централізоване, в наявності є один вогнегасник, 
будівля знаходиться під відеоспостереженням. Площа архівосховища складає 49,5 м2. 
Штатна чисельність працівників архіву складає дві одиниці: завідувач та архівіст. 
Бухгалтерський облік здійснюється централізовано бухгалтерією селищної ради. 

На зберіганні в Трудовому архіві Олександрівської селищної ради знаходяться 103 
фонди документів ліквідованих підприємств у кількості 7294 одиниць зберігання та 
довідковий апарат до них. Документи розміщено на 9 металевих стелажах, протяжність 
яких становить 108 погонних метрів. Всі документи закартоновано. 

Трудовий архів працює за наступними напрямами: видає архівні довідки громадянам 
про нарахування заробітної плати, про підтвердження трудового стажу, про призначення 
пільгових пенсій, довідки для державного реєстратора та акти про приймання на зберігання 
документів від підприємств, що ліквідуються. 

За 2019 рік видано 738 довідок соціально-правового характеру згідно з наданими 
заявами та запитами, з позитивним результатом – 726 довідок. На особистому прийомі 
розглянуто 252 звернення громадян. 

В архіві проведено мережу Інтернет, створено електронну пошту. 
 
 

Дівульська Оксана Вікторівна, 
завідувач Трудового архіву 
Олександрівської селищної ради 
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РОБОТА ВІДДІЛУ ТРУДОВОГО АРХІВУ 
КРАМАТОРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ У 2017-2019 РОКИ 

 
Трудовий архів Краматорської міської ради було утворено 03 січня 2017 року у зв’язку 

з необхідністю централізованого тимчасового зберігання архівних документів, які 
відклалися у процесі документування службових, трудових та інших правовідносин, та не 
належать до Національного архівного фонду. У березні 2018 року Трудовий архів було 
перейменовано у відділ трудового архіву Краматорської міської ради. 

     Для виконання своїх функцій архіву виділено 
приміщення загальною площею 179 м²: робоча кімната 
(площею 13 м²), обладнана меблями, комп’ютерами та 
МФУ та 3 архівосховища (площею 140 м²). Для їх 
обладнання придбано 12 стелажів протяжністю 90 пог. м 
та 250 архівних коробок. Після утворення відділу нове 
приміщення не надавалося, але збільшилась штатна 
чисельність працівників та обсяг документів, що 
знаходяться на зберіганні. 
     За період з 2017 по 2019 роки кількість фондів 
збільшувалась. Ще до утворення 

(розділення) двох архівів це приміщення вже було замале, мало 
архівосховищ, робоча кімната одна. На 13 м2 розміщуються 4 
штатні одиниці. У цьому ж кабінеті проходить особистий прийом 
громадян керівником. Окремої кімнати для приймання документів 
немає. На неодноразові письмові звернення до керуючого 
заступника та міського голови ми отримуємо відповідь про те, що 
приміщення потрібного розміру знайти нелегко, особливо після 
подій 2014 року. Всі обласні структури, які виїхали з м. Донецьк, 
бажають розташовуватися у центрі міста. Тому усі гарні містечка 
були розібрані. Нас запевнюють, що місце для розташування архіву 
обов’язково знайдуть, але коли – дату не уточнюють. 

На зберіганні у відділі 375 фондів на 19490 одиниць 
зберігання. Заповненість архівосховищ та стелажного обладнання 
становить 98 %. 

За 2017-2019 роки на зберігання до архіву прийняті документи 374 фондів, з них 358 
фондів було прийнято на зберігання від архівного відділу Краматорської міської ради. 

У 2018 році надійшли на зберігання документи з кадрових питань (особового складу) 
підприємств: ВАТ «Краматорськжилбуд» на 315 од. зб., ПАТ «Краматорський завод 
«Кондиціонер» на 814 од. зб., ПВАП «Престиж» на 2 од. зб., ГО «Краматорській міський 
центр племінного та спортивного собаківництва» на 2 од. зб. 

У 2019 році були прийняті документи з кадрових питань (особового складу) 
підприємств: ГО «Центр громадських ініціатив «Здоров’я» на 3 од. зб., «Окружна виборча 
комісія № 48 з виборів Президента України 2019» на 18 од. зб., «Окружна виборча комісія 
№ 48 з виборів народних депутатів України 2019» на 8 од. зб., ТОВ «Велмен» на 2 од. зб., 
КП «Ломбард» на 12 од. зб. 

У 2020 році прийнято документи ГО «Благодійний фонд «Рефуа» – 2 од. зб. 
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     У 2019 році відділом була прийнята виборча 
документація тимчасового зберігання – 107 од. зб., 
174 бокси. 
     За 2017-2019 роки архівом надано 4904 довідки 
соціально-правового характеру: 

2017 рік – 1215 довідок; 
2018 рік – 1598 довідок; 
2019 рік – 2091 довідка.  

Основана тематика довідок: 
- підтвердження пільгового стажу; 
- довідки про заробітну плату;  

- довідки про підтвердження стажу на підприємстві; 
- інформації з рекомендацією звернутися за можливим місцем зберігання документів. 

     Ведеться робота з ліквідаторами підприємств, але не всі йдуть 
на контакт з архівом. Є такі ліквідатори, що були призначені 
ухвалою суду, але після подій 2014 року не виходять на зв'язок, а 
нового ліквідатора суд не призначає. Такі підприємства як: 
ВАТ «Краматорські сади», ПМП «Сурія», Краматорський 
комбінат «КПД», ліквідатором яких у єдиному реєстрі значиться 
Кравченко Р.Ю., не мають можливості завершити ліквідаційну 
процедуру та передати документи до відділу трудового архіву. 
     Проблемним питанням на теперішній час є організації, які 
зареєстровані в інших містах та які при ліквідації бажають 
передати документи на зберігання до відділу трудового архіву 
Краматорської міської ради. Але архівосховища заповнені, і місця 
не вистачає навіть для приймання документів установ, які 
зареєстровані та вели свою діяльність на території нашого міста. 
 

 
Мілінтєєва Світлана Олександрівна, 
начальник відділу трудового архіву 
Краматорської міської ради 
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ПРО РОБОТУ КУ «ТРУДОВИЙ АРХІВ М. КУРАХОВЕ» КМР  
 
Комунальна установа «Трудовий архів м. Курахове» Курахівської міської ради – 

молода установа серед трудових архівів Донецької області. Її створено для 
централізованого зберігання документів з кадрових питань (особового складу) 
реорганізованих і ліквідованих без правонаступників підприємств, установ, організацій 
незалежно від форми власності, розташованих на території м. Курахове. Необхідність 
такого кроку виникла ще в той час, коли масово стали ліквідовуватися та закриватися 
підприємства міста. Та з початком активних воєнних дій в нашому регіоні цю проблему 
вирішено. Рішенням Курахівської міської ради в травні місяці 2015 року створено 
комунальну установу «Трудовий архів м. Курахове» Курахівської міської ради. Згідно із 
затвердженим Статутом установи архів є юридичною особою. 

Протягом 2016 року виконані всі необхідні юридичні процедури реєстрації установи: 
архів зареєстрований в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – 
підприємців та громадських формувань; в управлінні статистики. Рішенням Мар’їнської 
об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Донецькій області 
КУ «Трудовий архів м. Курахове» КМР присвоєні ознаки неприбутковості. 

Утримання установи виконується за рахунок коштів місцевого бюджету Курахівської 
міської ради та за рахунок коштів, отриманих установою від надання платних послуг. 
Платні послуги надаються згідно з цінами, погодженими рішеннями Курахівської міської 
ради, прейскурант цін оновлюється кожного року. 

Основними платними послугами є упорядкування документів з кадрових питань 
(особового складу), науково-технічне опрацювання документів та складання описів справ. 
Кошти, що надходять до архіву, використовуються на утримання установи, матеріально-
технічне забезпечення, реалізацію мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених 
Статутом установи. 

Для забезпечення збереженості соціально значущих документів з кадрових питань 
(особового складу) м. Курахове Курахівською міською радою було зроблено все можливе 
для функціонування архіву: виконано поточний ремонт приміщень, оснащено 
автоматичними установками охоронної та пожежної сигналізації (АУПС) та підключено їх 
до центрального пульту, придбано оргтехніку, меблі, стелажне обладнання, кондиціонери, 
жалюзі, вогнегасники та інформаційний стенд. 

Для розміщення установи Курахівська міська рада надала приміщення площею 101 м2, 
яке розташовується на першому поверсі двоповерхової нежитлової будівлі, що знаходиться 
в комунальній власності територіальної громади м. Курахове. На підставі договору оренди 
нежитлового приміщення архів займає сім приміщень. 

Згідно з вимогами нормативних документів у 2016 році виконано поточний ремонт 
усіх приміщень, які були оснащенні металевими дверима, ґратами та жалюзі на вікнах, 
закритими світильниками, кондиціонерами, а також виконане підключення до Інтернету. 

За рахунок коштів місцевого бюджету Курахівської міської ради придбано: 
- у 2016 році: два комп’ютери, багатофункціональний пристрій, один ноутбук, три 

кондиціонери, комплект меблів та два робочі столи, чотири вогнегасники, драбина; 
- у 2017 році: комп’ютерний моноблок, копірувальний прилад для формату папера А3, 

кондиціонер, два стелажі, пилосос, холодильник, інформаційний стенд, термогігрометри у 
кожне архівосховище та три токіни для роботи в системі програмно-технічного комплексу 
«Клієнт Казначейство-Казначейство»; 

- у 2018-2019 роках: принтер, джерело безперебійного живлення, драбину-стілець. 
Робочі місця персоналу архіву оснащені меблями, робочими столами, комп’ютерною 

та копіювальною технікою, а також підключені до мережі Інтернет.  
В приміщеннях архівосховищ дотримується санітарно-гігієнічний режим. За 

допомогою кондиціонерів дотримуються показники температури та вологості для 
зберігання документів. 

На даний час в архіві на зберіганні знаходяться 17 фондів документів з кадрових 
питань (особового складу) у кількості 2031 од. зб.: 15 фондів передані з Мар’їнського 
районного Трудового архіву та 2 прийняті від ліквідованих підприємств м. Курахове. 
Документація розташована на металевих стелажах. У 2018 році документи всіх фондів 
закартоновані. 
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Одним з основних завдань трудового архіву є виявлення та пошук підприємств міста, 
які знаходяться в стадії банкрутства або ліквідації. Архівісти проводять роботу з 
представниками цих підприємств в плані збереження документів з кадрових питань 
(особового складу) і передавання їх на зберігання до архіву. 

У 2018 році за участю представників Курахівської міської ради та архіву ухвалою 
господарчого суду Донецької області «Про визнання банкрутом ПАТ «КМЗ» призначено 
нового ліквідатора – арбітражного керуючого підприємства, поновлено видачу довідок 
соціально-правового характеру та проводиться підготовка документів з кадрових питань 
(особового складу) для передавання до трудового архіву. 

Протягом періоду існування архіву виконуються запити соціально-правового 
характеру, видаються довідки про заробітну плату, підтвердження трудового стажу, 
перейменування підприємств, пільговий стаж та надаються копії архівних документів на 
запити населення та установ Пенсійного фонду.  

Архівом виконувалися перевіряння підприємств комунальної форми власності 
територіальної громади м. Курахове щодо забезпечення збереженості документів з 
кадрових питань (особового складу), складалися довідки про результати перевірки та 
надавалися консультації керівникам установ, організацій та підприємств з питань 
збереження документації з кадрових питань (особового складу) та підготовки документів до 
передавання на зберігання до трудового архіву при ліквідації підприємств. 

Болючим питанням сьогодення є відсутність інформації про місцезнаходження 
документів з кадрових питань ( особового складу) багатьох підприємств, які колись діяли на 
території Курахівської міської ради та припинили своє існування з різних причин. Це 
основне питання, яке треба вирішити якнайшвидше для повномасштабного задоволення 
запитів населення з соціально-правових питань. 

 
 

Руднєва Людмила Олександрівна, 
завідувач КУ «Трудовий архів 
м. Курахове» КМР 
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РОБОТА КУ «ТРУДОВИЙ АРХІВ М. МАРІУПОЛЯ» У 2014-2019 РОКИ 
 

Аби видобути перлину, потрібно 
зануритися у глибину моря 

 
Наприкінці ХХ століття під час проведення реформування і приватизації державних 

підприємств, що супроводжувалися реорганізацією та ліквідацією чималої кількості 
підприємств, виникла загроза втрати «кадрових» документів, що велися в період діяльності 
підприємств. Злагоджена система забезпечення зберігання цієї категорії документів була 
зруйнована. Під час роздержавлення підприємств документи виявилися «нічийними».  

Суттєві зміни в суспільному житті України призвели до створення трудових архівів, 
що взяли на себе функцію соціально-правового захисту працівників ліквідованих 
підприємств. Немає жодної людини, якій би не знадобилося протягом життя встановити 
біографічні факти та факти трудової діяльності. Рано чи пізно всім доводиться звертатися 
до архівів. 

Комунальна установа «Трудовий архів м. Маріуполя» створена на підставі рішення 
Маріупольської міської ради від 26.03.2011 № 6 / 6-360 як юридична особа, шляхом 
виділення трудового архіву зі структури архівного відділу Маріупольської міської ради, 
фінансується з місцевого бюджету. Штатна чисельність склала 9 працівників (директор, 
головний зберігач фондів, провідний бухгалтер, головні архівісти, прибиральник службових 
приміщень). 

На момент створення у 2011 р. площа архівосховищ трудового архіву становила 281 
м2, на обліку перебували 1124 фонди на 35449 од. зб. Поповнення трудового архіву 
документами з кадрових питань (особового складу), що відображають людські долі, 
виборчими документами тимчасового строку зберігання, які є джерелом комплектування 
архіву, щорічно збільшується. Тому питання про додаткові площі завжди є актуальним. 
Зараз трудовий архів розміщено в пристосованих приміщеннях двох будівель. Загальна 
площа архіву складає 894 м2. 

Працівники архіву – це колектив однодумців. Вони мають досвід роботи в 
бухгалтерському обліку, планово-економічній роботі, володіють логічним мисленням, 
вмінням вибудувати в єдиний логічний ланцюжок ряд подій, відображених в розпорядчих 
та бухгалтерських документах, що істотно позначається на якості і термінах виконання 
запиту. 

Географія запитів дуже велика. Запити йдуть не тільки з України, а й з Казахстану, 
Молдови, Росії, Німеччини та ін. Тематика запитів різноманітна: підтвердження пільгового 
стажу, навчання, розміру заробітної плати та ін. Щорічно архів надає до 4,0 тис. довідок. 

Однією з функцій трудового архіву є своєчасне виявлення місцезнаходження 
документів ліквідованих підприємств. Але, на жаль, відстежити перелік підприємств, які 
вступили в стадію ліквідації, вдається лише тоді, коли ліквідатор підприємства сам 
звертається за методичною допомогою та консультацією, для дотримання процедури 
забезпечення зберігання документів при ліквідації. 

На жаль, в статусі комунальної установи ми не маємо доступу до Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, з 
відображенням поширеної інформації про діяльність підприємства, що б значно вплинуло 
на долю документів, які підлягають архівному зберіганню. 

Завдяки співпраці з Маріупольським державним університетом, на підставі укладеного 
договору, на базі нашого архіву студенти університету мають можливість проходити  
практику. Для них проводяться ознайомчі екскурсії з відвідуванням архівосховищ та 
надається інформація про організацію роботи установи. 

Завдяки повному розумінню з боку міської влади ролі трудового архіву в 
життєдіяльності міста, за період самостійного ведення фінансово-господарської діяльності 
суттєво змінилася матеріально-технічна база архіву. 

В робочих приміщеннях, кабінетах, площа яких складає 64 м2, замінено 
електромережу, проведена заміна 10 старих дерев'яних вікон на металопластикові, 
встановлені кондиціонери, придбано додатково меблі, стільці, шафи для одягу. Для 
поліпшення умов праці архівістів придбано холодильник та мікрохвильову піч. Проведено 
заміну неробочого обладнання та придбано нове технічне обладнання – комп'ютерна  
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техніка та багатофункціональні пристрої. Для ремонту документів придбано верстат для 
переплетіння документів. 

На теперішній час площа архівосховищ обладнана відповідно до чинних норм для 
архівних установ і складає 705 м2.  

Внаслідок перевищення терміну придатності аерозольної системи пожежогасіння, в 
період 2017-2019 рр. впроваджено робочий проєкт «Система пожежної сигналізації. 
Система оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей. Автоматична система 
аерозольного пожежогасіння». Проведено заміну вогнегасників, у яких вичерпано термін 
придатності, на нові. Додатково придбані нові вогнегасники. Щорічно проводиться 
перезарядження вогнегасників. В архівосховищах проведено заміну дверей на 
протипожежні. Представник трудового архіву (відповідальний) проходить навчання з 
питань пожежної безпеки, що підтверджується посвідченням. 

На теперішній час на зберіганні знаходяться 1526 фондів на 54980 од. зб. (в тому числі 
документів тимчасового зберігання, виборчої документації – 1333 од. зб.). Не дивлячись на 
суттєве збільшення обсягів зберігання документів за період 2011-2020 рр.,  штатна 
чисельність трудового архіву залишилася незмінною. 

У період 2015-2019 рр. придбано архівні короби на 24,9 тис. грн. На цей час 8005 од. 
зб. закартоновано, що дає можливість зберігати документи та раціонально використовувати 
площу архівосховищ, придбано 63 металеві полегшені стелажі, також планується провести 
заміну нестандартних корпусних стелажів. 

Найбільш гідною оцінкою діяльності нашої установи є численні відгуки відвідувачів, 
статті-відгуки в місцевій газеті «Приазовский рабочий» відвідувачів архіву. За бездоганну 
працю, високий професіоналізм та сумлінне виконання посадових обов'язків, керівника 
трудового архіву Мирошниченко С. В. нагороджено Почесною грамотою державного архіву 
Донецької області. 

Актуальним в найближчий час є створення власного сайту в інформаційному просторі 
з можливістю висвітлювати усі напрямки діяльності установи. 

У зв'язку з тим, що будівля, в якій розміщені архівосховища з документами з кадрових 
питань (особового складу), експлуатується з 1968 року, гострим є питання проведення 
поетапного ремонту. Відповідні пропозиції плануємо надати до проєкту Програми 
соціально-економічного розвитку міста. 

Вирішення цих питань ми ставимо пріоритетним в найближчий час. 
 

Мирошниченко Світлана Володимирівна, 
директор КУ «Трудовий архів 
м. Маріуполя» 
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