«З патріотизмом в серці…»
Україна!
Дивний спів солов’я, в білих квітах сади,
Чорне море, Донбас, полонина.
Ми єдина сім’я, сестри ми і брати,
Ми з тобою і є ця країна!
Події, які відбуваються в Україні на протязі останніх років, назавжди
змінили історію нашого народу та країну в цілому. Так сталося, на превелике
щастя, Олександрівський район антитерористична операція не зачепила у
повному обсязі, бойові дії не відбувалися, але і наші люди відчули на собі
тяжкий подих всеохоплюючої біди. В їх пам’яті залишаться спогади про події,
які відбувались на Майдані, в Києві, у листопаді 2013 року. Це був
надзвичайно важкий іспит для країни, коли українці продемонстрували свою
гідність, своє прагнення до свободи, виступили на захист демократичних
цінностей і національних інтересів.
Аналіз підсумків діяльності архівного відділу Олександрівської
райдержадміністрації протягом 2014 та 2015 років свідчить, що працюючи в
умовах економічної кризи в країні, складну суспільно-політичну ситуацію в
області, проведенням активної фази антитерористичної операції, робота відділу
була спрямована на реалізацію законодавства про архівну справу, забезпечення
збереженості документів Національного архівного фонду України, вирішення
пріоритетних завдань, з урахуванням рекомендацій Державної архівної служби
України,
державного
архіву Донецької
області,
Олександрівської
райдержадміністрації.
Архівний відділ працював у звичайному режимі, були виконані всі
планові показники.
Працівники відділу брали участь в акції-концерті «У єдності вся наша
сила», на якій проводився збір коштів на підтримку військовослужбовців, які
приймають участь в АТО.
Спільно з музеєм історії взяли участь в організації проведення виставкиекспозиції, присвяченої героїзму учасників Революції гідності та АТО
«Горде ім’я – українець», у зустрічах з учасниками АТО та учнівською
молоддю.

Працівники архівного відділу беруть активну участь в районних заходах,
приурочених пам’ятним
датам.
Здійснюється робота по
виявленню
та
збору
фотодокументів, інформації
про загиблих героїв АТО
нашого району.
Минає час, проходять
дні за днями. Бойові дії на
Донбасі колись закінчаться, а
пам’ять – вічна і буде жити у
душах людей, в спогадах про
ті, уже далекі, але до болю
тривожні роки сьогодення.
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