Архівний відділ Ясинуватської районної державної адміністрації
Донецької області
Авдіївський районний
архів існував з 1938 до
1962 рр. У 1962 р. у
зв’язку з укрупненням
районів Авдіївський
район ввійшов до
Мар’їнського району.
Авдіївський районний
архів
припинив
роботу.
Документи
передано
до
Мар’їнського
райархіву.

У 1965 р. з утворенням Ясинуватського району створено Ясинуватський
державний районний архів. Архів територіально забезпечував зберігання
138 фондів установ, організацій та підприємств Ясинуватського району,
м. Ясинуватої та м. Авдіївки. Документи з Мар’їнського райархіву за
територіальною приналежністю фондів повернуто до Ясинуватського районного
архіву.
У 1976 р. у зв’язку з віднесенням м. Ясинуватої до категорії міст обласного
підпорядкування створено Ясинуватський державний міський архів, якому за
територіальною приналежністю передано 26 фондів установ, організацій та
підприємств м. Ясинуватої та м. Авдіївки.
У 1993-1994 рр. районний архів входив до складу райдержадміністрації, у
1994-1995 рр. до складу виконкому Ясинуватської районної ради народних
депутатів, з липня 1995 р. входить до складу Ясинуватської
райдержадміністрації.
З 1996 до 1998 рр. – державний районний архів Ясинуватської
райдержадміністрації, з 1998 р. – архівний відділ Ясинуватської
райдержадміністрації зі штатною чисельністю 1 одиниця.
У серпні 2013 р. відділ набув статусу юридичної особи, мав самостійний
баланс, відкритий рахунок в органах Державної казначейської служби України
та печатку із зображенням герба України і своїм найменуванням. Штатна
чисельність відділу складала 3 одиниці.
У зв’язку з проведенням на території Донецької області антитерористичної
операції та з окупацією м. Ясинуватої, на виконання розпорядження голови
Ясинуватської райдержадміністрації від 14.01.2015 №1 «Про переміщення
структурних підрозділів райдержадміністрації», архівний відділ було

переміщено у смт. Очеретине Ясинуватського району та проведено реєстрацію
зміни місцезнаходження юридичної особи.
При переміщенні з тимчасово окупованої території не було можливості
вивезти документи архівного відділу на територію, підконтрольну органам
державної влади України. На окупованій території у м. Ясинуватій залишилось
59 фондів, 6531 од. зб. за 1939-2012 роки.
З квітня 2016 по січень 2017 рр. архівний відділ не працював у зв’язку зі
звільненням працівників через відсутність приміщення для архіву у
смт. Очеретине. Робота відновилась з 1 лютого 2017 р. У березні 2017 р. архівний
відділ перереєстровано як юридичну особу у зв’язку зі зміною керівника.
Приведено у відповідність нормативно-правові документи відповідно до статусу
юридичної особи, укладено договори з управлінням ДКСУ у м. Костянтинівці
Донецької області та філією – Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк» для
можливості виплачувати спеціалістам заробітну плату.
Архівний відділ займає 1 робочу кімнату (26, 8 м 2) в адміністративній
будівлі у м. Авдіївці та сховище (43 м2) у приміщенні Желаннівської селищної
ради через відсутність приміщень у смт. Очеретине за місцем реєстрації архіву.
У 2017 р. архівним відділом проведено роботу щодо виявлення джерел
формування НАФ у зоні його комплектування на території, підконтрольній
органам державної влади України. Внесено зміни до назв установ, організацій та
підприємств списків № 1 та № 2. Складено оновлені списки, які схвалено ЕПК
державного архіву області 31.05.2017. У зоні комплектування архівного відділу
знаходяться 34 установи, з них 11 сільських та селищних рад. Пісківська селищна
рада знаходиться в зоні активних бойових дій, Спартаківська селищна рада
залишилась на окупованій території.
Основне завдання архівного відділу – організація діловодства та
забезпечення збереження документів у зоні його комплектування.
Керівники архіву
1943-1946
1947-1949
1949-1977
1977-1984
1984-2011
2011-2013
2013-2016
2017-

Начальник відділу

Алпєєва Ніна Олексіївна
Романюк Галина Сергіївна
Шуліна Галина Петрівна
Лєвченко Валентина Яківна
Корчинська Тетяна Володимирівна
Шубенок Маргарита Вікторівна
Чернобай Олена Володимирівна
Ємельянова Ніна Іванівна
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