Процес становлення та розвиток архівної справи у місті Маріуполі
До революції 1917 року на території сучасної Донецької області
не існувало єдиного державного архіву. Архівні документи зберігалися в
кожному відомстві, установі та підприємстві, а також у приватних колекціях.
Першою державною архівною установою в Донецькій області була
архівна комісія при відділі народної освіти Маріупольського ревкому. У листі
Маріупольського повітового відділу народної освіти до виконкому і
надзвичайної житлової комісії при виконкомі від 31.03.1921 написано: «При
Центромузеї є, ..., нарешті, історичний архів, ..., представляє настільки
колосальну історію місцевого краю, має матеріали за півтораста років, що в ім'я
культурних цілей він повинен бути поміщений в більш пристойне
приміщення... ».
З утворенням в Донецькій губернії округів, для прийому і зберігання
архівних документів, в Маріупольському повіті 4 жовтня 1925 року створено
окружне архівне управління зі штатом 2 одиниці і з архівосховищем площею
62 кв. м. Першим начальником Маріупольського архівного управління
призначено Гіацинтова Івана Григоровича.
Починаючи з 1930 року, Маріупольське окружне архівне управління
кілька разів зазнає реорганізацію. 1 березня 1932 року створено
Маріупольський державний історичний архів.
У травні 1932 року при Маріупольській міській раді створено міський
архів, який мав подвійне підпорядкування – міській раді та обласному
архівному управлінню. У 1937 році в міському архіві на зберіганні було
777 архівних фондів, серед них – фонд Нікополь-Маріупольського гірничого і
металургійного товариства.
Маріупольський державний історичний архів до середини 30-х років
поповнюється документами дореволюційного періоду з музею краєзнавства,
1693 метричними церковними книгами і фондами інших міст, які відносилися
до Маріуполя територіально.
Маріупольський державний історичний архів, в свою чергу, передає
партійні фонди до міста Сталіне. Фонди військових установ дореволюційного
періоду і громадянської війни передаються до Харківського військовоісторичного архіву.
Станом на 1 січня 1941 року в Маріупольському державному
історичному архіві налічувалося 989 фондів, 149 710 справ періоду з 1869 до
1941 рр.
З початком Великої Вітчизняної війни документи з обліку та секретного
діловодства Маріупольського державного історичного архіву евакуйовані до
міста Омська. Архівні документи міського архіву – до міста Балашова
Саратівської області. Вдалося вивезти тільки 175 фондів, 9 168 справ. Решта
документів загинули під час окупації міста.
Після закінчення Великої Вітчизняної війни Маріупольський державний
історичний архів ліквідується, його фонди передаються до Сталінського
обласного архіву. Міський архів в післявоєнні роки свою роботу починав з нуля,

розміщуючись до 1969 року в напівпідвальному приміщенні на вул. 1 Травня
(нині вул. Георгіївська). У 1969 році архівний відділ разом з міською радою,
виконавчим комітетом та іншими відділами переїжджає до нової будівлі на
пр. Леніна, 70 (нині пр. Миру). Площа приміщення, яку займав міський архів,
становила 77 кв. м.
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
та розширення функцій державних архівів, 4 жовтня 1997 року
Маріупольський міський архів перетворено на архівний відділ міської ради.
Архівний відділ Маріупольської міської ради – це сучасна архівна установа,
що виконує делеговані повноваження державного архіву Донецької області на
території нашої громади щодо забезпечення реалізації державної політики у
сфері архівної справи і діловодства; координації діяльності органів державної
влади, підприємств, організацій та установ усіх форм власності в питаннях
архівної справи і діловодства; забезпечення формування Національного
архівного фонду (НАФ) документами місцевого значення, здійснення контролю
за їх обліком та збереженням; інформаційної доступності використання
архівних документів.
Розміщується архівний відділ міської ради в пристосованому
приміщенні 2-поверхового будинку,
займає площу близько 228 кв. м, яке
обладнано відповідно до чинних норм
для архівних установ.
З 1970 року в архіві функціонує
госпрозрахункова група, яка здійснює
науково-технічне
опрацювання
документів
постійного
строку
зберігання та з кадрових питань
(особового складу).
17 листопада 2004 року при
архівному
відділі
створено
структурний підрозділ для зберігання
документів з кадрових питань
(особового
складу)
приміщення архівного відділу
ліквідованих
установ
та
підприємств – трудовий архів.
Згідно з рішенням Маріупольської міської ради від 29.03.2011 №6/6360 «Про створення комунальної установи «Трудовий архів м. Маріуполя»
ліквідовано структурний підрозділ архівного відділу. На його базі створено
комунальну установу «Трудовий архів м. Маріуполя» зі статусом юридичної особи
та штатною чисельністю 9 одиниць.

На теперішній час чисельність працівників архівного відділу
складає 3 штатні одиниці: начальник відділу, 2 головних спеціаліста
відділу.

Начальник відділу
Калашникова Т.В.

Головний спеціаліст
Качикова Е.В.

Головний спеціаліст
Волкодав Т.В.

У лютому 2016 року на сайті Маріупольської міської ради опубліковано
проект рішення «Про затвердження структури, загальної чисельності апарату
міської ради та його виконавчих органів», яким планувалося змінити статус
архівного відділу з відділу на архівний підрозділ управління з адміністративних
питань та звернень Маріупольської міської ради, про що співробітники
архівного відділу дізналися випадково.
Незважаючи на численні доповідні записки керівництву та профільним
управлінням, після зустрічі керівників державного архіву Донецької області з
керуючим справами виконкому, Маріупольською міською радою прийнято
рішення від 03.03.2016 №7/5-96 «Про затвердження структури, загальної
чисельності апарату міської ради та її виконавчих органів», яким змінено
статус архівного відділу Маріупольської міської ради на архівний відділ
управління з адміністративних питань і звернень Маріупольської міської ради.
Після прийняття рішення архівним відділом проводилася активна робота
з новим керівним складом виконкому Маріупольської міської ради щодо
роз’яснення Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні
установи» та інших нормативно-правових актів Міністерства юстиції України
стосовно повноважень архівних відділів міських рад та архівних підрозділів
установ, підприємств та організацій.
Однак з 13 червня 2016 року працівників архівного відділу переведено до

вказаного управління, що унеможливило виконання функцій у повному обсязі.
Призупинено роботу експертної комісії архівного відділу Маріупольської
міської ради, не здійснювалося приймання на постійне зберігання документів
Національного архівного фонду від джерел комплектування, не проводилися
заплановані перевірки архівних підрозділів установ зони комплектування.
Протягом цього періоду архівним відділом здійснювалися заходи щодо
забезпечення міською радою виконання Закону України «Про Національний
архівний фонд та архівні установи».
Результатом проведеної роботи стало прийняття Маріупольською
міською радою рішення від 28.07.2016 №7/9-516 «Про внесення змін до
структур та положень виконавчих органів міської ради», яким архівному
відділу з 1 листопада 2016 року повернуто статус самостійного структурного
підрозділу міської ради без статусу юридичної особи.
До архівного відділу міської ради на державне зберігання передають
документи постійного строку зберігання: міська рада та її управління, районні
адміністрації, селищні ради, підприємства, установи та організації міста. На
зберіганні в архівному відділі знаходяться 38 фондів,18,5 тис. справ за 19422016 рр. управлінської документації; 3 фонди особового походження –
краєзнавців Захарової Г.М., Наумова Ю.В. і письменника Бєляєва В.П.;
3 фонди колекцій документів, що відносяться до знаменних подій у житті
міста і Приазов'я: «75-річчя утворення Донецької області», «Агітаційний
матеріал кандидатів на пост Президента України виборів 2010 року», «День
Європи – 2010».
Під час трагічних подій 2014-2015 років будівля, у якій розміщується
архівний відділ Маріупольської міської ради, не постраждала.
Враховуючи близьке розташування селищних рад до зони ведення
бойових дій та неодноразову зміну місця розташування установ, архівним
відділом міської ради прийнято рішення про приймання на зберігання раніше
встановленого строку документів, віднесених до Національного архівного
фонду, Старокримської, Сартанської та Талаківської селищних рад, а також
районних адміністрацій. З метою недопущення втрати документів селищних
рад, упорядкування їх документів здійснюється безпосередньо в архівному
відділі спеціалістами групи, яка на договірних засадах надає послуги з
науково-технічної обробки документів установам, підприємствам та
організаціям міста.

Спеціалісти групи для надання послуг з науково-технічної обробки документів

Акрітова А.О.

Чистікова Є.Ю.

Кузьменко Н.В.

робочі моменти
У фондах архівного відділу зберігається інформація, що представляє
історичну, пізнавальну, дослідницьку цінність.
Маючи таку ґрунтовну базу, архівний відділ міської ради у 2009-2012 роках
активізував роботу в інформаційній доступності документів фондів. Це –
організація і проведення зустрічей, «круглих столів», лекцій, екскурсій,
публікації в міських газетах, виставок архівних документів на сайті міської ради
та в методичному кабінеті архівного відділу. Також на базі архівного відділу
міської ради проводяться виїзні наради та семінари.

проведення виставок та екскурсій

проведення виїзного семінару
Форми інформаційної роботи архівного відділу міської ради не тільки
відкривають доступ до документів, які знаходяться на зберіганні в архіві, але й
дають можливість для їх використання, таким чином демонструючи мешканцям
міста, ветеранам, краєзнавцям серйозний підхід архівного відділу міської ради до
збереження і доступності безцінної інформації.
Архівний відділ неодноразово ставав переможцем обласних конкурсів. Два
роки поспіль – 2007, 2008 рр. – архівний відділ нагороджено почесним
перехідним кубком «Кращий архів року».
Колектив архівного відділу відзначено: дипломами державного архіву
Донецької області за перемогу в обласному конкурсі «Кращий архів» – у 2010,
2011 рр.; грамотою та дипломами держархіву Донецької області за перемогу в
обласному конкурсі «Приязна архівна установа» – у 2009, 2010 та 2012 рр.
Керівники архівного відділу відзначались дипломами: за складання
«Реєстру описів Маріупольської міської ради» та підготовку анотованого реєстру
описів «Архівний відділ Маріупольської міської ради: Реєстр описів – Фонди
радянського періоду та періоду незалежності України» – у 2006, 2007 рр.
(начальника архівного відділу Чистікову Є.Ю.); за складання кращих
архівознавчих робіт – описів справ: «Федералізація грецьких товариств України»
за 1995-2007 рр., «Колекція документів та предметів про проведення у Маріуполі
Дня Європи – 2010» за 2010 р. (начальника архівного відділу Міхалап І.Я.).
За досягнення високих результатів у формуванні, обліку, зберіганні,
використанні Національного архівного фонду, сумлінну працю, творче і
відповідальне ставлення до виконання службових обов’язків колектив архіву

відзначено Почесною грамотою та подяками державного архіву Донецької
області.
Архівний відділ Маріупольської міської ради отримав Вітальний лист
Голови Державного комітету архівів України за вагомий внесок у справу
формування та збереження і використання історії, культурного надбання
українського народу – Національного архівного фонду та з нагоди 90-річчя від
дня створення архівних установ.

