
Архівний відділ Добропільської райдержадміністрації 

 

Історична довідка 

Добропільський районний архів створено у 1937 році. Доля архівних 

документів довоєнного періоду та часів окупації району в роки Другої 

Світової війни не відома. У 1943 році архів відновив свою діяльність. 

У 1987 році архів отримав назву - державний районний архів з 

підпорядкуванням виконкому Добропільської районної ради, з 1993 року 

державний районний архів Добропільської райдержадміністрації. З липня 

1994 року по жовтень 1995 року – архівний відділ виконкому Добропільської 

районної ради народних депутатів, з листопада 1995 року по теперішній час - 

архівний відділ Добропільської райдержадміністрації. 

У липні 1993 року приміщення, в якому розташовувався архівний 

відділ райдержадміністрації разом з структурними підрозділами виконавчої 

влади, знищено внаслідок пожежі. Безповоротно знищені 34 фондів на 2263 

од.зб.: управлінські документи виконкомів районної, селищної та шести 

сільських рад, 17 колгоспів, 1 радгоспу, 8 відділів та управлінь виконкому 

районної ради народних депутатів. Також були знищені усі облікові 

документи, науково-довідковий апарат.  

Районною державною адміністрацією вирішення питання розміщення 

архіву в адміністративній будівлі Добропільської районної ради. Створено 

умови для роботи працівників архіву та зберігання документів НАФ. 

Придбано меблі, стелажі, картонаж. В архівосховищі встановлено охоронну 

сигналізацію та металеві двері. 

Штатна чисельність 

архіву  - 3 одиниці: 

начальник, головний та 

провідний спеціалісти. 

 

Начальник відділу - 

Чамор Любов Василівна 

 

 

 

 

 

 Головний спеціаліст  - 

 Гурева Олена Вікторівна  

 

Провідний спеціаліст - 

Каверіна Ганна Сергіївна 

 

 



Обсяг фондів. 

 

63 установи, 7696 од. зб. управлінської документації за 1943-2010 роки. 

 

Керівники архіву 

 

- 1950       Шиянов Іван Антонович 

- 1966 - 1976     Дорофєєва Марія Олексіївна 

- 1976 - 1979    Білей Валентина Дмитрівна 

- 1979 - 1980     Канашкіна Валентина Володимирівна 

- 1980-1985     Хлопова Майя Олександрівна 

- 1985 - 1987    Рагініс Тетяна Іванівна 

- 1987 - 2015     Барлет Любов Василівна 

- 2016 –       Чамор Любов Василівна 

 

Нагородження 

В 2011 році архівний відділ райдержадміністрації нагороджений 

дипломом за перемогу в обласному конкурсі «Приязна архівна установа 

2011 року»,  в 2012 році – грамотою за зайняте ІІІ місце в обласному конкурсі 

«Приязна архівна установа». 

 

 
 


