Архівний відділ Волноваської райдержадміністрації
Історична довідка.
Волноваський районний архів створено у 1932 році. З часу створення
районного архіву він займав площу 6 кв. м. і мав у штаті 1 працівника. На архів
покладено задачі обстеження підприємств району, інструктування їх з питань
ведення відомчих архівів, проведення щомісячних обстежень ринків для
виявлення фактів продажу архівних документів, проведення інструктивних
нарад з секретарями сільських рад та діловодами установ.
У 1939 році в зв'язку з ліквідацією Старо-Каранського району частину
фондів Старо-Каранського районного архіву за територіальною приналежністю
передано до Волноваського районного архіву. Станом на 1939 рік в архіві
зберігалося 87 фондів на 20726 од.зб.
В роки Другої світової війни документи архіву втрачено. Районний архів
розпочав діяльність у 1945 році. Проводився збір документів окупаційного
періоду, складалися акти збитків підприємств за воєнний період, хронологічні
довідки по населеним пунктам району.
У 1959 р. до Волноваського районного архіву передано частину фондів
ліквідованих Старо-Млинського та Ольгінського районних архівів.
У 1998 році Волноваський райархів отримав статус архівного відділу
Волноваської райдержадміністрації.
З 1963 року архів очолила Писаренко Олена Василівна, яка працювала 33
роки. У 1996 році естафету прийняла її донька Грабовська Антоніна Василівна,
яка пропрацювала до 2015 року. Ці 50 років стали для районного архіву
періодом стабільності, професійних досягнень, впровадження нових форм
роботи та створення позитивного іміджу архівної справи в районі.
На початку ХХІ століття архівний відділ мав найбільший список установ
- джерел комплектування в районі. З 2001року архівісти стали проводити
ініціативне комплектування архіву фото та відеодокументами, створеними
власноруч. Вони висвітлювали культурне, спортивне, духовне життя району.
Тематика документів різнопланова: святкування 200-річчя сіл Бугас та
Калинове, відкриття міні-стадіону в Волновасі, православні храми району,
відродження еллінізму в районі, історія Волноваського району тощо.
Передовими формами роботи архівний відділ ділився у 2004 році під час
проведення на його базі обласного виїзного семінару для керівників архівних
відділів та трудових архівів області. В 2006 році перший заступник
Держкомархіву України Новохатський К.Є. відвідав архів, де познайомився з
його формами роботи. Два роки поспіль ( 2004-2005 рр.) за кращі показники в

роботі архівний відділ Волноваської райдержадміністрації визнаний "Кращим
архівом року" в Донецькій області. В обласному конкурсі на кращий опис справ
за 2004 рік опис фотодокументів "Православні храми району" зайняв перше
місце.
Штатна чисельність працівників архівного відділу складає 3 одиниці
(держслужбовці - начальник відділу, провідний спеціаліст, спеціаліст).
Обсяг фондів
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,
місцевої, сільських та селищних рад району та їх виконавчих комітетів, відділів
і управлінь райдержадміністрації, підприємств, установ і організацій району,
колишніх колгоспів. Документи містять інформацію про соціальноекономічний, політичний і культурний стан району.
Керівники архіву
1935
1936
1938
1944
1945-1946
1946-1948
1948
1948-1951
1951-1953
1954
1954-1955
1955
1955-1960
1961-1963
1963-1996
1996-2015
2016-

Простак Ф.Б.
Нехайчук І.І.
Осіченко
Щербак Іван Дмитрович
Шмулович В.Л.
Молдованова Лідія Кіндратівна
Калмикова Марія Петрівна
Левченко Віра Григорівна
Федорович А.П.
Бабинець Віра Григорівна
Панкова Валентина Миколаївна
Потолова Марія Іванівна
Кузьменко Надія Володимирівна
Коломієць А.
Писаренко Олена Василівна
Грабовська Антоніна Василівна
Реуцька Марія Віталіївна

Нагородження
За підсумками роботи 2004-2005 років архівний відділ Волноваської
райдержадміністрації визнаний "Кращим архівом року" в Донецькій області.

В обласному конкурсі на кращий опис справ за 2014 рік опис
фотодокументів "Православні храми району" зайняв перше місце.
Працівники архіву неодноразово нагороджені Почесними грамотами та
Подяками.

