
Архівний відділ  

Олександрівської районної державної адміністрації 

 

Історична довідка 

17 лютого 1933 року утворено Олександрівський район з центром у с. 

Олександрівка, до складу якого ввійшло 17 сільських рад. Утворено 

райвиконком, в структуру якого увійшов районний архів. 

На районний архів покладено наступні задачі: контроль за архівною 
справою в установах, організаціях і підприємствах на території району; 

зберігання архівних документів райвиконкому та передача їх до районного 

архіву; концентрація архівних матеріалів сільських, селищних, державних і 
громадських установ та організацій; видача довідок за архівними матеріалами. 

Районний архів утримувався за рахунок місцевого бюджету. 

 Станом на 1939 рік в архіві зберігалося 18 фондів на 2078 од.зб.  Під час 

Другої Світової війни з районного архіву було евакуйовано фонд районного 
відділу внутрішніх справ. Решта документів втрачена. Після визволення району 

в жовтні 1943 року районний архів поновив свою роботу. 

30 грудня 1962 року Олександрівський район ліквідований, його 
територія увійшла до складу Красноармійського району. Районний архів було 

ліквідовано, фонди передано до Красноармійського районного архіву.  

У 1965 році райдержархів знову почав функціонувати. Йому повернуто 

фонди з Красноармійського районного архіву. Але стан роботи архіву на той 
час був незадовільний. По-перше, приміщення площею 12 кв. метрів, виділене 

для районного архіву, розташовано в будівлі районного дорожнього 

управління. Воно не забезпечене стелажним обладнанням, тому документи, які 
надходили від установ та підприємств, лежали на підлозі. По-друге, на роботу 

приймались не підготовлені кадри. Часті кадрові зміни негативно впливали на 

стан архівної справи в районі. 

У 70-х рр. ХХ століття створено госпрозрахункову групу у кількості 2 
одиниці, яка провела роботу по впорядкуванню документів НАФ та з особового 

складу підприємств, установ та організацій району. 

У 1971 році на зберіганні в райархіві перебувало 18 фондів на 400 од. зб. 
На цей час райвиконком виділив однокімнатне приміщення площею 35 м

2
, яке 

обладнано стелажним обладнанням (81 пог. м.) Згодом придбано коробки для 

картонування документів, придбано меблі, друкарську машинку, пилосос, 

вогнегасник. У 1981 році, з метою покращення умов зберігання документів, 
виділено нове приміщення за адресою: вул. Первомайська, 1 загальною площею 

72 м
2
. 

На той час до списку джерел комплектування районного архіву входило 

53 фонди, на зберіганні перебувало 31 фондів на 1742 од. зб. 
З 1993р. райархів перейменовано в архівний відділ Олександрівської 

райдержадміністрації, зі статусом юридичної особи та штатною кількістю 2 

одиниці (державні службовці). 



У грудні 1998 року районною державною адміністрацією архіву надано 

приміщення в адміністративній будівлі загальною площею 90,3 м
2
. Придбано 

меблі, стелажі, картонаж, встановлено охоронно-пожежну сигналізацію. 

У 1999 році у зв’язку з проведенням аграрної реформи на Україні, в 
Олександрівському районі реформовано 18 колективних сільськогосподарських 

підприємств. Архівним відділом проведено заходи щодо забезпечення 

збереженості документів Національного архівного фонду та з особового складу.  

У 2006 році на базі архівного відділу Олександрівської 
райдержадміністрації проведено дводенний семінар з обміну досвідом роботи 

працівників архівних установ Донецької та Харківської областей. З 2011 року 

впроваджено проведення виїзних районних семінарів з питань ведення 
діловодства, забезпечення збереження документів в архівних підрозділах. На 

базі архівного відділу проводяться щорічно практичні семінари з 

відповідальними за архівну роботу. Протягом багатьох років в архівному 

відділі проводяться екскурсії для учнів загальноосвітніх шкіл та аграрного 
ліцею. Результатом є значне пожвавлення інтересу молоді до історичної 

спадщини краю. На конкурсах високу оцінку отримують роботи школярів, що 

ґрунтуються на архівних документах. Спільно з музеєм історії проводяться 
тематичні виставки. 

Штатна чисельність архівного відділу: начальник відділу, головний 

спеціаліст, головний спеціаліст архівного відділу. 

 

Обсяг фондів 

Станом на 01.06.2017 в архівному відділі райдержадміністрації на 

зберіганні знаходяться документи 60 установ у кількості 8292 одиниць 
зберігання. 

 

Керівники архіву 

1935-       Шльдебранд 
1944       Ключкіна 

1950       Котова М.Д. 

        Янесько В.В. 
 1965-1967      Шаузяніс Інна Олексіївна 

1971-1975      Резник Раїса Семенівна 

1992-2010      Поставнича Наталія Петрівна 

2010-       Щербина Лілія Анатоліївна 
 

Нагородження 

У 2010 - 2013 році архівний відділ нагороджено грамотами та дипломом 

за участь у конкурсі «Приязна архівна установа» (3, 2 і 1 місце), начальника 
архівного відділу нагороджено грамотам и та подяками держархіву Донецької 

області та Олександрівської райдержадміністрації. 

 


