
Архівний відділ Костянтинівської районної державної адміністрації Донецької області 

 

Костянтинівський районний архів створено у 1949 р. шляхом виділення із міськ- 

райархіву. У 1957 р. райархів ліквідовано, його функції передано Костянтинівському 

міському архіву. У 1961 р. діяльність райархіву відновлено. У 1962–1965 рр. територія 

Костянтинівського району входила до складу Артемівського району. Костянтинівський 

районний архів ліквідовано його фонди передано в міський архів. У 1965 р. відновлено 

діяльність Костянтинівського державного районного архіву. У 1993–1994 рр. районний архів 

входив до складу райдержадміністрації, у 1994– 1995 рр. до складу виконкому 

Костянтинівської районної ради народних депутатів, з липня 1995 р. входить до складу 

Костянтинівської райдержадміністрації. У 1998 р. державний районний архів перейменовано 

в архівний відділ Костянтинівської райдержадміністрації. У 2010 р. архівний відділ одержав 

статус юридичної особи зі штатною чисельністю 2 одиниці. 

У 2015 р. проведено процедуру реєстрації архівного відділу як юридичної особи у 

зв’язку зі зміною керівника. 

У 2016 р. штатну чисельність  архівного відділу збільшено до 3 штатних одиниць: 

начальник відділу, спеціаліст, архіваріус. 

Вагомою подією в історії архівного відділу стало проведення 31.10.2016 виїзного 

засідання експертно-перевірної комісії держархіву області. Результатом виїзного засідання 

стало значне покращення стану організації діловодства, роботи експертних комісій, 

забезпечення збереження архівних документів у зоні комплектування архівного відділу. 

У період проведення АТО на території області (2014-2017 рр.) архів продовжував 

виконувати свої функції щодо забезпечення збереження документів, що надійшли на 

державне зберігання в архів, та в установах зони його комплектування. 

 

Керівники архіву 

 

1950–1957 Гордєєва Антоніна Василівна 

1954–1955 Кожина Раїса Павлівна 

1955 Казаріна Н.І. 

1957–1961 Пономаренко Т.І. 

1965–1979 Кукачова Віра Іванівна 

1979–1985 Яковлєва Таїсія Петрівна 

1985–1997 Козакова Катерина Олександрівна 

1997– 2014 Чмихова Наталія Борисівна 

2014-2015 Марфічев Ілля Валентинович 

2015 – Бахтіна Тетяна Миколаївна 

 

Обсяг фондів 

76 фондів, 89668 од. зб. управлінської документації за 1978-2016 рр. 

Архівний відділ зберігає документи Костянтинівської районної ради, райдерж- 

адміністрації, її відділів та управлінь, 20 сільських рад, територіальних виборчих комісій, 

колгоспів і колективних сільгосппідприємств. У фондах органів влади та місцевого 

самоврядування зберігаються протоколи засідань сесій райради, сходів громадян, постійно 

діючих комісій, розпорядження голови з основної діяльності, документи по виборах, 

документи по нагородженню орденами і медалями, про стан сільського господарства, 

промисловості, освіти, торгівлі, транспорту, зв’язку, закладів культури, документи 

культурно-масових заходів. У фонді відділу освіти зберігаються протоколи засідань 

методичної ради, мережа учбових закладів, документи по учбово-виховній роботі, 

конференціям керівників шкіл, вивченню досвіду роботи вчителів району. У фонді 

управління агропромислового комплексу зберігаються накази з основної діяльності, 

протоколи засідань ради, плани економічного і соціального розвитку колгоспів району, 



рішення бюро економічного аналізу, звіти про наявність і розподіл земельного фонду по 

категоріям земель і землекористувачам. У фондах колгоспів, радгоспів, колективних 

сільгосппідприємств зберігаються протоколи загальних зборів колгоспників, засідань 

правління та рад, накази, агрономічні, зоотехнічні, бухгалтерські звіти. У фондах 

територіальних виборчих комісії зберігаються документи, які відображають події виборів 

Президента України (2004, 2010), вибори народних депутатів України (2014), перші вибори 

депутатів сільських, селищних, міських об’єднаних територіальних громад і відповідних 

сільських, селищних, міських голів (2016): протоколи засідань виборчих комісій, документи 

по висуненню кандидатів в депутати, про реєстрацію кандидатів та результати виборів, 

документи бухгалтерської звітності. Виборчі процеси відображено в колекції документів з 

виборів депутатів всіх рівнів. 

 

 
 

 
 

Виїзне засідання експертно-перевірної комісії держархіву області 

 

 



 
 

В архівосховищі: начальник відділу – Бахтіна Тетяна Миколаївна 


