Міський архів Дружківської міської ради
Історична довідка
Дружківський міський архів
створено у 1947 р. Починаючи з
1998 р.,
міський
архів
комплектувався документами з
особового складу ліквідованих
установ, підприємств та організацій
різних форм власності.
У 1999 р. міський архів
перейменовано у Дружківський
державний міський архів. У 2003 р.
державний міський архів одержав
статус
архівного
відділу
Дружківської міської ради.
У 2003 р. створено трудовий
Начальник архівного відділу - архів Дружківської міської ради для
Іщенко Світлана Леонідівна
зберігання документів з особового
складу ліквідованих установ та підприємств міста. Відповідно до рішення
Дружківської міської ради від 25.10.2006 № 5/6-9, архівний відділ міської ради
та трудовий архів міської ради реорганізовано в міський архів Дружківської
міської ради зі структурним підрозділом для зберігання документів з
особового складу ліквідованих підприємств – трудовий архів.
Відповідно до Положення про міський архів, затвердженого рішенням
Дружківської міської ради від 30.11.2011 № 6/13-11, міський архів поєднує
виконання функцій із зберігання та використання інформації документів
Національно архівного фонду та документів з кадрових питань (особового
складу) ліквідованих установ міста.
Обсяг фондів
9 фондів, 3860 од. зб. управлінська документація за 1957-20016 рр.
1 фонд, 10 од. зб. особового походження 1950-1970 рр.
149 фондів, 6068 од. зб. з кадрових питань (особового складу0 за 19432017 рр.
Архів зберігає документи фонду виконкому Дружківської міської ради,
до складу якого входять: протоколи сесій та засідань виконкому міської ради;
документи постійно діючих та виборчих комісій, звіти про діяльність комісій;
результати виборів та склад депутатів; розпорядження міського голови з
основної діяльності; програми соціально-економічного розвитку міста та звіти
про їх виконання; документи про стан промисловості, закладів освіти, охорони
здоров’я, культури, торгівлі, транспорту, зв’язку; протоколи засідань служби
у справах неповнолітніх; документи про заходи щодо виявлення

безпритульних дітей; звіти про звернення громадян, політичні партії та
громадські організації міста.
У фондах Олексієво-Дружківської та Райської селищних рад
зберігаються протоколи сесій селищних рад, документи постійно діючих
комісій з питань депутатської діяльності, про результати виборів та склад
депутатів, протоколи засідань виконкомів селищних рад, розпорядження
селищного голови з основної діяльності.
У документах міського відділу освіти зосереджена інформація про
культурно-просвітницьку діяльність навчальних закладів, протоколи засідань
педагогічних рад, лекції вчителів з питань виховання, розповсюдження
досвіду передової педагогічної майстерності та інше.
Документи центральної міської лікарні характеризують стан лікувальнопрофілактичної допомоги населенню міста.
У фонді комітету народного контролю (1982-1989) зберігаються
протоколи засідань груп народного контролю, документи щодо перевірок
роботи підприємств, установ та організацій, статистичні звіти.
У фонді міського фінансового відділу містяться річні звіти про
виконання місцевого бюджету, річні баланси, доходи та витрати бюджету,
журнали операцій місцевого бюджету, інвентарні книги домоволодінь та
інше.
Фонд особового походження представлено документами відомого
громадянина міста композитора Романова Миколи Федоровича.
У фондах ліквідованих установ та підприємств міста містяться
документи з кадрових питань (особового складу), інформація яких надається
для забезпечення соціально-правового захисту громадян.
Керівники архіву
1947–1958
1958–1968
1968–1988
1988–2002
2002–2006
2006–2009
2009–2010
2010 –

Лук’янченко Віра Володимирівна
Проскурнікова Ніна Іванівна
Труханова Світлана Михайлівна
Гончарова Світлана Олексіївна
Крупа Світлана Леонідівна
Сігора Тетяна Олександрівна
Шерстюк Віта Анатоліївна
Іщенко Світлана Леонідівна

