Архівний сектор
Покровської районної державної адміністрації
Донецької області
Гришинський районний архів створено у
1932 р., відповідно до зміни назви району у
1934 р. – Постишевський райархів. У
1938 р. з перейменуванням району –
Красноармійський райархів. Доля архівних
документів, за період окупації в роки
Великої Вітчизняної війни, невідома. Архів
відновив роботу у післявоєнні роки. У
1944 р. архівні документи зберігались в
архівосховищі площею 8 м2.
На зберіганні знаходилось 8 фондів,
46 од. зб. У 1958 р. в архівосховищі
райархіву площею 30 м2 зберігалось 16
фондів 1869 од. зб. за 1943–1958 рр. З 1962
по
1965
рр.
на
зберіганні
в
Красноармійському райархіві знаходились
документи Олександрійського райархіву, у
зв’язку з ліквідацією району.
У 1965 р. архів перейменовано в Красноармійський державний районний
архів.
У 1993–1994 рр. районний архів входив до складу райдержадміністрації, у
1994–1995 рр. до складу виконкому Красноармійської ради народних депутатів,
з липня 1995 р. входить до складу Красноармійської райдержадміністрації.
У 1998 р. державний районний архів одержав статус архівного відділу
райдержадміністрації.
У
2012
р.
розпорядженням
голови
Красноармійської
райдержадміністрації архівний відділ реорганізовано в архівний сектор
райдержадміністрації зі штатною чисельністю 2 штатні одиниці. У 2014 р.
сектор знову отримав статус архівного відділу райдержадміністрації.
У 2015 р. відбулися зміни у структурі Красноармійської районної
державної адміністрації – архівний відділ райдержадміністрації реорганізовано
в архівний сектор райдержадміністрації.
У 2014-2017 рр. під час проведення АТО та ведення бойових дій на
території області архів продовжував виконувати свої функції із забезпечення
збереженості документів Національного архівного фонду в зоні його
комплектування.
Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.09.2017
№ 681-р «Про перейменування деяких районних державних адміністрацій» у

зв’язку з перейменуванням Красноармійської райдержадміністрації у
Покровську та розпорядження голови райдержадміністрації від 21.11.2017
№ 367 «Про структуру Покровської районної державної адміністрації»,
архівний
сектор
отримав
назву
архівного
сектору
Покровської
райдержадміністрації.
Архів зберігає документи середини ХХ – початку ХХ1 ст. Найдавніші
документи (1943) зберігаються у фондах колгоспів «Зоря Комунізму»,
«Комінтерн», «Заможне життя» Калинівської сільської ради.
На зберіганні в архівному секторі знаходяться 63 фонди, 9623 од.зб. за
1943-2015 роки, які висвітлюють соціально-економічний та політичний
розвиток Красноармійського району, інформаційно розкривають роботу
державних органів влади, установ освіти, культури, охорони здоров’я,
підприємств сільського господарства та ін.
Архівний сектор виконує запити соціально-правового характеру
організацій, задовольняє соціальні потреби громадян та надає довідки щодо
надання дозволів на будівництво,
виділення земельних ділянок, права
власності на житло та земельні частки (паю), включення та виключення з членів
колгоспів (КСП), перейменування тощо.
Керівники Покровського районного архіву:
1944 – Журко Олександра Михайлівна
1944 – Кебал Марія Іванівна
1946 – Смирнов Василь Федорович
1947 – Харламова Т.М.
1949 – 1951 – Рибка-Барагова Марія Ігнатівна
1954 – Чистік Володимир Семенович
1958 – Коваденко Катерина Севастянівна
1971-1972 – Постешенко Іван Тимофійович
1972-1974 – Баринова Лідія Іванівна
1974 – Чала Лідія Іванівна
1976-1978 – Просоленко Світлана Анатоліївна
1978-1986 – Лях Надія Федорівна
1986-2005 – Вініченко Тамара Дмитрівна
2005-2011 – Івченко Тетяна Миколаївна
2011 – Саган Олена Володимирівна
2012-2014 – Долга Анна Миколаївна
2014-2015 – Татарков Олег Олександрович
2015 –
Анашкіна Юлія Костянтинівна

