
Архівний відділ 
військово-цивільної адміністрації м. Авдіївка 

 
Історична довідка 
Авдіївський районний архів створено у 1938 році. У 1962 році у зв'язку з 

укрупненням районів в області Авдіївський район ввійшов у Мар'їнський 
район. Авдіївський районний архів припинив існування. У 1965 році створено 
Ясинуватський район, до складу якого увійшло місто Авдіївка. Документи 
міста Авдіївки надходили на зберігання до Ясинуватського державного 
районного архіву. 

У 1976 році у зв'язку з віднесенням м. Ясинуватої до категорії міст 
обласного підпорядкування створено Ясинуватський державний міський архів, 
якому за територіальною приналежністю передано на зберігання документи 
міста Авдіївки. 

У 1999 році Авдіївська міська рада створила архівний відділ для 
збереження документів ліквідованих підприємств, установ та організацій міста 
(трудовий архів). Документи постійного зберігання установ, організацій міста 
передавалися до архівного відділу Ясинуватської райдержадміністрації. 

У 2003 році архівний відділ для зберігання документів ліквідованих 
підприємств, організацій та установ (трудовий архів) реорганізовано в архівний 
відділ Авдіївської міської ради для зберігання документів Національного 
архівного фонду з суміщенням функцій трудового архіву міста. Документи 
НАФ установ, підприємств, організацій міста повернуто на зберігання за 
приналежністю до архівного відділу Авдіївської міської ради. 

У 2010 році створено сектор – трудовий архів – у складі архівного 
відділу. 

У зв’язку з тимчасовим припиненням діяльності Авдіївської міської ради, 
керуючись Законом України «Про військово-цивільні адміністрації», у жовтні 
2016 року в структурі ВЦА м. Авдіївка створено архівний відділ військово-
цивільної адміністрації м. Авдіївка Донецької області. 

Архівний відділ забезпечує реалізацію державної політики у сфері 
архівної справи і діловодства на території міста; проводить роботу, спрямовану 
на забезпечення збереженості документів, створення і удосконалення науково-
довідкового апарату, координує діяльність органів державної влади, 
підприємств, установ і організацій усіх форм власності з питань архівної справи 
і діловодства; забезпечує формування НАФ документами, що мають місцеве 
значення; здійснює їх облік та зберігання, зберігає документи ліквідованих 
підприємств, установ та організацій міста.  

 
Обсяг фондів 
Станом на 25.05.2017 в архівному відділі знаходиться на зберіганні 2210 

документів НАФ та 5815 документів ліквідованих підприємств, установ та 
організацій міста. 

 
 



Керівники архіву: 
1999-2010     Реутова Олена Григорівна 
2010-дотепер    Севрюкова Анжеліка Валеріївна 
 
Штатна чисельність працівників архівного відділу складає 2 штатні 

одиниці – начальник архівного відділу та головний спеціаліст відділу. 
 
Відзнаки колективу та працівників 
У 2017 році за мужність, самовідданість та відповідальне ставлення до 

виконання посадових обов’язків під час бойових дій колектив архівного відділу 
ВЦА м. Авдіївка нагороджений листом вдячності Державного архіву Донецької 
області. 

Начальника архівного відділу Севрюкову А. В. нагороджено грамотою 
Спілки архівістів України (2015), Почесною грамотою облдержадміністрації, 
обласної військово-цивільної адміністрації (2016), грамотами до Дня місцевого 
самоврядування (2010, 2011, 2013, 2015), до Дня працівників архівних установ 
(2013, 2015, 2016) 

Головний спеціаліст відділу Нестеренко Ю.О. нагороджена грамотою до 
Дня працівників архівних установ (2016) 

 
 
 
 


