Архівний відділ Добропільської міської ради
Історичні дані
У всі часи історія пізнавалася з документів. І сьогодні архівний документ
– це зв’язок між минулим і теперішнім, незамінний свідок етапів становлення
держави, зміни поколінь, історії населених пунктів, підприємств тощо.
Інтерес до архівів постійний. У них суспільство та громадяни знаходять
відповіді на різноманітні питання: підтвердження родинних зв’язків, майнових
прав, одержання довідок соціально-правового характеру тощо. Це стосується і
документів архівного відділу Добропільської міської ради.
Указом Президії Верховної Ради УСРС від 30 грудня 1962 року місто
Добропілля віднесено до міст обласного підпорядкування.
На підставі рішення першої об’єднаної сесії Добропільських районної і
міської рад депутатів трудящих від 08 січня 1963 року створений виконавчий
комітет Добропільської міської ради депутатів трудящих, у структуру якого
увійшов міський архів. Рішенням сесії міської ради від 02.07.2003 № 4/7-22
міському архіву надано статус архівного відділу міської ради.
З 1976 до 1998 рр. при міському архіві функціонувала розрахункова
група. ЇЇ діяльність сприяла підвищенню якості упорядкування справ
підприємств, установ в місті.
Для забезпечення соціального захисту громадян у 2003 році в місті
створено трудовий архів, який проіснував як самостійна установа до березня
2009 року. З 01.03.2009 функції по роботі з документами ліквідованих
підприємств, установ та організацій, тих, що знаходяться в стані ліквідації або
банкрутства, передані до архівного відділу.
В архіві працюють начальник
Шморгун Надія Володимирівна та
головний
спеціаліст
Бахарєва
Людмила Анатоліївна.

Начальник відділу Шморгун Н. В.

Головний спеціаліст відділу Бахарєва Л.А.

Обсяг фондів
В архівному відділі знаходиться на зберіганні 19 фондів, 6988 од.зб.
документів Національного архівного фонду та 97 фондів, 5148 од. зб.
ліквідованих підприємств, установ та організацій.
Документи висвітлюють соціально-економічний розвиток міста,
діяльність органів влади та органів місцевого самоврядування, органів
самоорганізації населення, висвітлюють суспільно-політичну ситуацію в місті
тощо. Документи постійних комісій виконкому містять інформацію про роботу
депутатського корпусу. Документи ліквідованих підприємств забезпечують
соціальний захист громадян.
На базі архівного відділу проводяться обласні практичні семінари, виїзні
засідання ЕПК державного архіву Донецької області, семінари-навчання з
відповідальними за архівну роботу в установах та організаціях – джерелах
комплектування відділу.
Працівники відділу готують тематичні виставки до визначних дат, беруть
участь у заходах до урочистих подій, акціях, конкурсах тощо.

Працівники архівного відділу неодноразово нагороджені Почесними
Грамотами Добропільської міської ради та виконавчого комітету, Донецької
облдержадміністрації, Донецької обласної військово-цивільної адміністрації,
державного архіву області.
Керівники архіву
1963-1964
1964-1970
1970-1974
1974-1983
1983-1985
1985-1987
1987-1993
1993-

Сергієнко Марія Олександрівна
Оніщенко Клавдія Федорівна
Чумаченко Раїса Георгіївна
Ковальова Ганна Терентіївна
Чередник Лариса Петрівна
Гончарова Валентина Дмитрівна
Ємченко Зоя Федорівна
Шморгун Надія Володимирівна

