Архівний відділ
Мар’їнської райдержадміністрації
Архівний відділ Мар’їнської районної державної адміністрації – це
державна архівна установа, яка забезпечує облік, зберігання та використання
архівних документів, формування Національного архівного фонду України.
Свою історію районний архів розпочав у 1938 році. На той момент
архів мав приміщення, яке складалось з 2-х кімнат загальною площею 24 м2,
оснащене стелажами загальною протяжністю 45 погонних метрів,
завантаженість архівосховищ складала 100%. На зберіганні знаходилось 37
фондів на 13410 одиниць зберігання.
Велика Вітчизняна війна наклала свій відбиток на роботу архіву. У
вересні 1941 року, перед наступом німецько-фашистських військ, документи
районного архіву, за наказом облвиконкому, були частково спалені, частково
вивезені.
Після визволення Мар’їнського району, восени 1943 року поновив
свою роботу виконком Мар’їнської районної Ради. Але робота архіву
відновилась лише у 1944 році. Після війни однією з основних проблем
залишалось забезпечення архіву приміщенням. Лише в 1961 році районний
архів розмістився в м. Мар’їнка по вул. Леніна (нині Прокоф’єва), 35.
Приміщення архіву складалось з 2-х кімнат загальною площею 33 м2,
архівосховище було обладнано дерев’яними стелажами протяжністю 65
погонних метрів. Станом на 1 січня 1966 року в районному архіві зберігався
51 фонд на 4016 одиниць зберігання.
У 1974 році районний архів перемістився до будівлі місцевого
кінотеатру, де знаходився по 1990 рік. На сьогоднішній день на місці
колишнього кінотеатру збудована церква Казанської Божої Матері.
Наприкінці 1990 року архівний відділ було переміщено до будівлі
райдержадміністрації.
З 2003 року архівний відділ розташований в будівлі відділу освіти
райдержадміністрації.
Протягом всього існування архіву декілька разів змінювалась його
назва.
1938-1990 роки
1990-1993 роки
1993-1995 роки
1995-1997 роки
з 1997 року

Мар’їнський районний архів
Мар’їнський державний районний архів
Архівний відділ Мар’їнської районної державної
адміністрації
Архівний відділ виконкому Мар’їнської районної ради
Архівний відділ Мар’їнської районної державної
адміністрації

В різні роки районний архів очолювали:
1935 рік
1935 рік
1935-1941 роки
1944 рік
1945-1948 роки
1948-1959 роки
1959-1961 роки
1961-1977 роки
1977-2010 роки
з 2011 року

Дзюба Є.Р.
Токманінов (ініціали невідомі)
Кандиба Аврам Тарасович
Мосін Іван Єгорович
Жежело Зінаїда Михайлівна
Слюсарев Денис Ілліч
Певний А.
Рак Марія Григорівна
Ласицька Олександра Яківна
Овчаренко Анна Олександрівна

Зі сльозами на очах ми згадуємо липень 2014 року, бо саме 11 липня до
нашого міста прийшла війна. Не зважаючи на надважкі умови праці та
постійні обстріли, архівний відділ призупиняв свою роботу лише на один
місяць. З середини серпня 2014 року робота архіву була поновлена в
приміщенні Курахівської міської ради. Працівникам архівного відділу були
виділені робочі місця в кабінеті архіваріуса міської ради.
В результаті неодноразових обстрілів міста Мар’їнка, в будівлі, в якій
знаходиться відділ, був пошкоджений дах та повністю знищені всі вікна.
Працівниками архіву, з метою збереження документів, були закриті вікна та
накриті стелажі поліетиленом, фанерою та іншими підручними засобами.
Завдяки керівництву райдержадміністрації, в грудні 2014 року
відремонтовано дах будівлі відділу освіти райдержадміністрації, в якій
орендує приміщення архівний відділ, у 2-х робочих кабінетах та 2-х
архівосховищах встановлені металопластикові вікна.
На превеликий жаль, 25 січня 2015 року, в результаті чергового
обстрілу міста, були розбиті вікна в кабінеті начальника та в архівосховищі.
Власними силами працівників архіву було зроблено все можливе для
забезпечення збереження документів, тож жоден документ не було втрачено.
На початку 2016 року всі пошкоджені вікна були замінені. На сьогоднішній
день приміщення архівного відділу в м. Мар’їнка повністю відновлене.
У зв'язку з небезпекою і загрозою життю працівників архівного відділу
та необхідністю збереження документів Національного архівного фонду,
головою райдержадміністрації разом з працівниками архівного відділу в січні
2015 року було прийнято рішення про часткове переміщення документів
архівного відділу до загальноосвітньої школи № 5 м. Курахове. В першу
чергу були вивезені всі облікові документи відділу, а також документи фонду
№ 118 «Мар'їнська райдержадміністрація» та фонду № 19 «Мар'їнська
районна рада» в кількості 1873 справи. Також оперативно було прийнято
рішення щодо вивезення найбільш затребуваних документів районного
Трудового архіву, а саме 7295 справ.
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були переміщені до м. Курахове документи всіх фондів, що знаходяться на
зберіганні в архівному відділі. В загальноосвітній школі № 5 м. Курахове
виділена класна кімната площею 63 м2, в якій розміщені документи
Трудового архіву та архівного відділу.
Станом на 01.10.2017 в архівному відділі зберігаються документи 66
фондів в кількості 10630 справ постійного зберігання за 1992-2011 роки
органів
місцевого
самоврядування,
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та
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райдержадміністрації, в тому числі підшивки громадсько-політичної газети
«Мар’їнська нива» з 1946 року та виборча документація. Штатна чисельність
працівників архівного відділу збережена.
Не дивлячись на всі негаразди, архівний відділ продовжує свою
діяльність. Постійно надається методична та практична допомога
підприємствам, установам, організаціям усіх форм власності в розробці
номенклатур справ, положень, актів про вилучення для знищення
документів, не внесених до Національного архівного фонду, описів справ на
документи постійного зберігання та з кадрових питань (особового складу)
тощо. Консультації надаються як особисто, так і за телефоном. Прийом
громадян проводиться щоденно. Виконуються всі контрольні завдання
державного архіву області, обласної військово-цивільної адміністрації та
районної державної адміністрації.
З болем в серці згадуємо все, що нам довелось пережити та маємо
великі сподівання, що вже наступного року до нашого міста повернеться
мирне життя.
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