
У ХІХ столітті частина території сучасної Донецької 
області (Маріупольський та Бахмутський повіти) входили 

до складу Катеринославської губернії, північна та північ-

но-західна її частина входила до складу Харківської губе-

рнії, а південно-східна частина - до складу Області Війсь-
ка Донського. У той час існували тільки архіви установ та 

підприємств. 

Для формування української 

державності та збереження куль-
турної та історичної спадщини 

українського народу у вересні 

1917 року створено Бібліотечно-

архівний відділ при Генерально-

му секретарстві освіти. Він став 
першим українським державним 

органом управління архівною 

справою. 

Першочерговим завданням 
нового органу влади стало забез-

печення збе-

реження до-

кументів дер-
жавних органів колишньої влади і  

документів, що знаходилися в приват-

них архівах 

     У квітні 1918 року після встановлен-
ня влади Гетьманату Бібліотечно-

архівний відділ залишився у 

складі Міністерства народної 

освіти. Архівна комісія, що дія-

ла при відділі, влітку 1918 року 
розробила план організації ар-

хівної системи в УНР. Ним пе-

редбачалося створення Голов-

ного архівного управління як 
органу управління мережею архівних установ на місцях. 

 

У 1919 році створено Донецьку губернію. 

1920 рік – створено архівну комісію при повітовому 

відділі народної освіти Маріупольського ревкому та комі-
сію з ліквідації станових установ при Бахмутському воєн-

но-революційному комітеті. 

1922 рік – створено Донецьке губернське архівне уп-

равління (губарх) при Президії Донецького губвикон-
кому, чим закладено основи формування архівної систе-

ми Донецької губернії. 

20-ті роки ХХ століття – створено підкомісію губіс-

партвідділу при Донецькому губернському партійному  

Олександр Сергійович 

Грушевський 

(1877-1942) 
 

Очолював Бібліотечно-
архівний відділ 

Вадим Львович 

Модзалевський 

(1882-1920) 

Очолював архівно-книжно-

бібліотечний відділ Головного 

управління у справах мистецтв 
та національної культури Мініс-

терства народної освіти 

комітеті. 

1924 рік – закладено підґрунтя для створення губернсь-
кого історичного архіву. До штатного розпису губарху вве-

дено посаду директора архіву та секретаря. Архів як самос-

тійна установа не був створений. 

1925 рік – Донецька губернія лік-
відована. Створено 5 округів, що 

спричинило зміни в архівній систе-

мі.  

Ліквідовано Донецьке губернське 
архівне управління. Створено 5 

окружних архівних управлінь: Арте-

мівське, Сталінське, Маріупольське, 

Луганське, Старобільське, при від-
повідних окрвиконкомах. Створено 

іспарт І категорії при Артемівському 

окружкомі КП(б)У; іспарт ІІ катего-

рії при Сталінському окружкомі КП

(б)У; введено посаду уповноваженого з іспартроботи при 
Маріупольському окружкомі КП(б)У. 

1929 рік – створено Крайовий історичний архів промис-

ловості Донбасу. 

1930 рік – ліквідовано округи. 
1930-1932 роки – створено Артемівське, Луганське, Ма-

ріупольське, Сталінське та Старобільське місцеві архівні 

управління при виконкомах міських рад. 

Березень 1932 року – створено Сталінський державний 
історичний архів на базі Сталінського місцевого архівного 

управління та Крайового історичного архіву промисловості 

Донбасу. Артемівське та Маріупольське архівні управління 

реорганізовані в державні історичні архіви. 

Липень 1932 року – ство-
рено Донецьку область. 

Протягом 1932 року – 

створено Донецьке обла-

сне архівне управління з 
підпорядкуванням Доне-

цькому облвиконкому та 

Центральному архівному 

управлінню УРСР. Сталі-
нський державний істо-

ричний архів перейменовано в Донецький обласний істо-

ричний архів. Закладено підґрунтя для створення мережі 

архівних установ низової ланки області. До кінця року 
створено 6 районних та 8 міських архівів. 

1934 рік – створено обласний філіал Всеукраїнського 

інституту історії партії Жовтневої революції (Облістпарт) з 

відділеннями у Луганську, Артемівську, Горлівці та Кадіїв-

ці при Донецькому обласному комітеті КП(б)У, який у 1935 
році перейменовано у Донецький обласний партійний 

архів. 

З 2014 року на сході України відбуваються події, які 
докорінно змінили роботу архівних установ Донецької об-

ласті та життя архівістів. В області проводиться антитеро-

ристична операція (АТО). За лінією розмежування, на те-

риторії, не підконтрольній Україні, залишилися 54 архівні 
установи. Захоплення будівель держархіву області неза-

конними озброєними формуваннями ДНР унеможливило 

вивезення архівних документів, обладнання, техніки з м. 

Донецька. 

Робота держархіву області у м. Донецьку призупинена 
та у грудні 2014 року відновлена у місті Костянтинівці. З 

60 працівників архіву на територію, підконтрольну орга-

нам державної влади України, переїхали 6 працівників. 

Зараз в держархіві області працюють 25 осіб. Відновлено 
роботу всіх відділів, крім адміністративно-господарського 

та режимно-секретного відділів. 

Крім звичайної роботи, яку виконують держархіви об-

ластей України, у 2015 році вирішувались питання, не при-
таманні повсякденній роботі архівів. 

Держархівом області орендо-

вано робочі кімнати, які обладна-

но меблями, комп'ютерною тех-

нікою, засобами зв'язку та архі-
восховища, які обладнано стела-

жами та картонажем. Проведено 

пошук приміщення, придатного 

для роботи держархіву області, 
оглянуто більше 100 будівель. 

Розроблено пропозиції з реконс-

трукції приміщення (2,5 тис. м2) 

та пропозиції щодо будівництва 
нового приміщення загальною 

площею на 5,0 тис. м2. 

У зв’язку з переміщенням 

держархіву області виникли нові 
умови роботи, які вимагали но-

вих інструкцій. Держархівом 

області розроблено пропозиції 

щодо ведення державного обліку документів НАФ, які ляг-

ли в основу "Рекомендацій ДАСУ з ведення державного 
обліку документів НАФ в державних архівах Донецької та 

Луганської областей, переміщених з тимчасово окупова-

них територій". 

Розроблено інструкцію щодо заходів із забезпечення 
збереження архівних документів під час надзвичайних 

ситуацій. 

З моменту відновлення роботи відділу формування На-

ціонального архівного фонду та діловодства здійснено по-
шук установ обласного підпорядкування та територіаль- 

них установ ЦОВВ після їх переміщення з м. Донецька до 

різних міст області. Складено перелік установ, що виїха-
ли за межі області. Проведено інвентаризацію справ, які 

вдалося вивезти. Відновлено роботу ЕПК із залученням 

до роботи досвідчених архівістів архівних відділів рай-

держадміністрацій та міських рад. 
Відділ організації і координації архівної справи роз-

почав діяльність зі стабілізації роботи архівних установ 

області: 15 архівних установ міських рад, 12 архівних 

установ райдержадміністрацій та 13 трудових архівів. 
На сьогоднішній день виконуються всі функції, забез-

печується комплектування та гарантоване збереження 

документів НАФ, які утворились в результаті діяльності 

установ міст та районів області. 
Через відсутність архівних документів держархівом 

області впроваджуються нові форми використання інфо-

рмації. Для виставок документів використовуються до-

кументи архівних установ України та матеріали з мережі 

Інтернет. Проводиться збір усної історії до знаменних 
подій: до Дня захисника України, 95-ї річниці архівної 

системи області тощо. На запити громадян держархів 

області надає рекомендації щодо пошуку можливих ва-

ріантів вирішення питань. З 2014 року започатковано 
пілотний проект "Хронограф подій Донецької області" зі 

збору інформації, що відображають історію життя облас-

ті та її громадян за різними напрямками діяльності. 

 У 2017 році компанія Кімонікс 
Інтернешнл Інк. (США) у рамках 

грантової негрошової угоди забезпе-

чила держархів області книжковим 

сканером. Це дає змогу забезпечити: 

покращення якості обслуговування 
громадян і юридичних осіб; підви-

щення відкритості, прозорості й 

ефективності своєї діяльності, що у 

майбутньому дає можливість запро-
вадити надання електронних послуг 

в архівній сфері області у відповід-

ності до вимог ЄС. 

За вагомий внесок у розвиток 
архівної справи Донецької області 

працівники держархіву області неодноразово були наго-

роджені подяками та грамотами Кабінету Міністрів Ук-

раїни, Укрдержархіву, Донецької облдержадміністрації 
та держархіву області, також орденом Княгині Ольги ІІІ 

ступеня, медаллю «За працю та звитягу», нагрудним 

знаком «Почесний архівіст України» тощо. 

Держархів області нагороджений Почесною грамотою 

Кабінету Міністрів України (2007), Орденом преподобно-
го Нестора Літописця Ш ступеня Української Православ-

ної Церкви (2013). 

1938 рік – територію 

Донецької області поділено 
на Сталінську та Вороши-

ловградську (сучасна – 

Луганська) області.  

Донецький обласний 
історичний архів перейме-

новано у Сталінський обла-

сний історичний архів. 

З 1938 по 1960 рік - 
архівні установи УРСР були у підпорядкуванні Наркомату 

внутрішніх справ. 

     Листопад 1938 року – Сталінсь-

кий обласний історичний архів пе-
рейменовано у Сталінський облас-

ний архів у м. Сталіному. Артемівсь-

кий історичний архів – в Сталінсь-

кий обласний архів у м. Артемівську; 

Маріупольський історичний архів – в 
Сталінський обласний архів у 

м. Маріуполі. 

     1961 рік – у зв'язку з переймену-

ванням Сталінської області у Доне-
цьку, Сталінський обласний архів 

перейменовано у Донецький обласний архів. 

1980 рік – Донецький 

обласний архів перейме-
новано у Державний архів 

Донецької області. 

1988 рік – ліквідовано 

архівний відділ Донецько-

го облвиконкому. Функції 
управління архівною спра-

вою в області передані 

Державному архіву Доне-

цької області. 
1991 рік – ліквідовано партійний архів Донецького об-

кому партії. Документи передані на зберігання до Держав-

ного архіву Донецької області. 

З 1995 року в області розпочато створення мережі 
трудових архівів з приватного архіву «Віктор і Я» (м. Гор-

лівка). 

1999 рік – в області створено перший трудовий архів 

при міській раді – архівний відділ Авдіївської міської ради 
для зберігання документів ліквідованих установ та підп-

риємств. У 2006 році в області завершено процес ство-

рення мережі трудових архівів. 

На початку 2014 року до архівної системи області 

входило 117 архівів: держархів області, 17 архівів в райо-
нах, 27 архівів в містах та 72 трудових архіви (при район-

них, міських, сільських та селищних радах). 

Будівля держархіву області. 

1940-ві роки, м. Донецьк 

Будівля держархіву області. 

1966 рік, м. Донецьк 

Лабораторія держархіву області. 

1967 рік, м. Донецьк 

Мікрофільмуючий апарат. 

1970 рік, м. Донецьк 

Архівосховище держархіву 

області. 

2017 рік, м. Костянтинівка 

Архівосховище держархіву області. 

1980-ті роки, м. Донецьк 
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Директор держархіву області – 
Шишолік Ірина Василівна 

 

Здійснює керівництво діяльністю 
держархіву області, вживає заходів 
по удосконаленню організації та під-
вищенню ефективності його роботи. 
Контролює та забезпечує реалізацію 
державної політики у галузі архівної 
справи. Керує розробкою програм 
та прогнозів розвитку архівної спра-
ви та діловодства в області. Очолює 
колегію держархіву області. 

Заступник директора – начальник 
відділу використання інформації 

документів – 
Пирожкова Наталя Вікторівна 

 

Здійснює керівництво діяль-
ністю держархіву області в межах 
делегованих директором архіву 
повноважень. Відповідає за ре-
алізацію на території області дер-
жавної політики в галузі інформа-
тизації архівної справи та викори-
стання документів, організацію 
фізичного зберігання та обліку 
документів НАФ  держархіву об-
ласті. 

Головний науковий співробітник–
Буценко Надія Дмитрівна 

 

Здійснює методичне керівництво 
архівною справою та діловодством 
в області. Забезпечує проведення 
науково-методичної роботи в галузі 
архівознавства та документознавс-
тва, вивчення проблем та шляхів їх 
вирішення в роботі архівних уста-
нов області в умовах проведення 
АТО. Очолює Науково-методичну 
раду держархіву області. 

Головний науковий 
співробітник – Широбокова 

Людмила Іванівна 
 

Здійснює організаційно-
методичне керівництво архівними 
установами області, забезпечує 
проведення організаційних захо-
дів сумісно з органами виконавчої 
влади та місцевого  самовряду-
вання, організовує роботу експер-
тно-перевірної комісії держархіву 
області, є головою комісії. 

Сектор 
документоведення 

 

              Відповідає за 
організацію діловодного 
обслуговування в 
держархіві  області та за 
забезпечення контролю 
за виконанням 
документів. 
 

 

Зав. сектору – Якубовська Л.В. 
Архівіст І категорії – Переверзєва О.Г. 

Сектор економіки 
та фінансового забезпечення 

 

Здійснює ведення бухгалтерського 
обліку фінансово-господарської діяль-
ності держархіву області та складення 
звітності. 
 

Гол. бухгалтер – Вакуленко А.В. 
Пров. бухгалтер – Шульга Є.І. 

Головний спеціаліст-юрисконсульт – 
 

   Кохановська О.Л. 
 

      Здійснює організацію правової робо-
ти та забезпечує ведення претензійно-
позовної роботи в держархіві області. 

Відділ забезпечення збереженості документів, 
обліку та довідкового апарату 

 

     Забезпечує гарантоване збе-
реження та облік документів 
Національного архівного фон-
ду. Створює та вдосконалює 
систему науково-довідкового 
апарату. 
 

Архівіст І категорії – 
  Шаталова Ю.В. 

Сектор служби управління 
персоналом 

 

 

      Відповідає за реалізацію державної 
політики з питань кадрової роботи і дер-
жавної служби в держархіві області. 
 

Гол. спеціаліст – Бовкуненко О.П. 

Відділ формування Національного 
архівного фонду та діловодства 

 
     Забезпечує формування та попов-
нення Національного архівного фонду 
документами історико-культурної спа-
дщини регіону та України. 
 

Нач. відділу – Алімова Н.М. 
Гол. Спеціаліст – Вареник І.О. 
Гол. Спеціаліст – Мартиненко Т.А. 
Спеціаліст – Бурова В.В. 
Архівіст І категорії – Люльчак С.Ю. 

Відділ організації та координації архівної справи 
 

      Здійснює управлін-
ня архівною справою 
та діловодством, ко-
ординує діяльність та 
контролює роботу 
архівних установ об-
ласті. 
 

Заст. начальника – Василенко І.В. 
Гол. спеціаліст – Несвіт А.М. 
Архівіст І категорії – Погорелова М.О. 

Відділ використання інформації документів 
 

     Реалізує державну політику 
з питань використання інфор-
мації документів. Координує 
діяльність архівних установ та 
інших власників документів 
НАФ з питань використання 
документів, незалежно від 
місця зберігання та форм вла-
сності на них. 
 

Нач. відділу – Пирожкова Н.В. 
Гол. спеціаліст – Клименко В.П. 
Гол. спеціаліст – Олійник Н.М. 
Спеціаліст – Сорокіна Я.В. 

Відділ фізичного збереження документів 
і інформаційно-пошукових систем 

 

       Забезпечує фізичне збе-
реження документів Націо-
нального архівного фонду, 
створює страховий фонд та 
фонд користування. 
 

Архівіст І категорії – 
  Талалайкін А.А. 
Архівіст І категорії – 
  Тимченко В.М. 


