
  

 

 

 

 

Архіви – на допомогу людям 

 

 

 

         Національний архівний фонд України є складовою частиною 

вітчизняної і світової культурної спадщини та інформаційних ресурсів 

суспільства, перебуває під охороною держави і призначений для задоволення 

інформаційних потреб суспільства і держави, реалізації прав та законних 

інтересів кожної людини. 

         Документи Національного архівного фонду є культурними цінностями, 

що постійно зберігаються на території України. Його формування 

відбувається з архівних документів органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм 

власності, а також архівних документів  громадян і їх об'єднань. 

Централізований облік зазначених документів ведеться у порядку, 

встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері архівної 

справи і діловодства 

        Кожна людина, коли має можливість відвідати архів і доторкнутися до 

архівних матеріалів,  зазнає незвичне відчуття чогось невідомого, особливого 

інтересу до інформації, яка міститься  в цих документах. Перегортаючи 

архівні матеріали, людина можна сказати  бачить живі сторінки далекої і 

близької історії свого краю, своєї Батьківщини. Можна впевнено 

стверджувати, що архівний документ – це історична пам'ять народу. 

         Під час подій 1917 – 1929 років архівних установ на території 

Херсонщини не існувало.  В квітні 1921 року згідно з розпорядженням 

Херсонського повітового виконкому була створена Херсонська особлива 

архівна комісія, до складу якої входили представники видавництв, музею, 

відділу народної освіти та робітничо – селянської інспекції. Вона перебувала 

в підпорядкуванні Миколіївської губернської архівної комісії і здійснювала  

виявлення і облік документів, які існували до 1917 року. У 1922 році 

керівництво архівною справою перейшло  до Одеського губернського 

архівного управління, яке не впливало на стан справ Херсонщини. У 

листопаді 1925 року відповідно до постанови Херсонського окрвиконкому 

було створено окружне архівне управління. В 30 роки  минулого сторіччя у 

зв’язку з введенням нового адміністративно – територіального поділу і 

ліквідацією округів окружне архівне управління реорганізувалось на місцеве 

і до кінця 1930 року у всіх районах колишнього Херсонського округу були 

створені районні архівосховища. 

          В 1943 році Генічеський державний районний архів підпорядковувався 

Генічеському  районному відділу Міністерства Внутрішніх справ УРСР. 

Велася  велика робота по відновленню та збиранню документальних  
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матеріалів у всіх приміщеннях, в яких раніше розміщувалися установи  та 

підприємства району. Документальні матеріали надходили у дуже поганому 

стані, робота ускладнювалася тим, що поруч з упорядкуванням та 

класифікацією документів  необхідно було проводити експертизу наукової 

цінності  більш як тисячі одиниць зберігання. Важливим завданням того часу 

було відновленні обліково – довідкового апарату. Облік документів   у 

відповідності з новими правилами був завершений у 1952 році.                                                        

           В 50 –60 х роках минулого сторіччя до  районного державного архіву 

виконавчого комітету районної Ради депутатів трудящих почали надходити 

документи органів місцевої влади, сільськогосподарських підприємств. Всі 

районні установи та підприємства працювали за інструкцією щодо ведення 

поточного діловодства. Документи фондів районного державного архіву за 

1943 -1965 роки  були передані на зберігання до Державного архіву 

Херсонської області. 

       Протягом 1960 -1970 років  всі матеріали, які зберігалися в районному 

архіві були закартоновані, були заведені книги обліку надходження, складено 

списки і картки фондів, розроблені паспорти архівів, на всі справи було 

складено описи. 

         За 1986 року почалася робота з оптимізації складу документів, що 

зберігалися в архівному відділі. За 1986 -1990 роки в результаті цільової 

комплексної експертизи цінності  документів з інформацією, що 

повторювалася, та дублетної документації  передано на зберігання до 

фондоутворювачів. 

         На підставі розпорядження голови Генічеської районної державної 

адміністрації від 25 лютого 1997 року № 96  Генічеський районний архів 

реорганізовано у архівний відділ районної державної адміністрації, 

затверджено його положення. 

       Відділ організовував і здійснював постійне зберігання, охорону, 

реставрацію документів Національного архівного фонду, що утворилися в 

діяльності існуючих і тих, що існували раніше на сучасній території району, 

документів особового походження; документів, що нагромадилися під час 

діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, 

об'єднань громадян переданих до державного архіву області в установленому 

порядку. 

       З 2007 року архівний відділ  розміщений в спеціально пристосованому 

приміщенні, має  оснащене  за відповідними правилами архівосховище, 

читальний зал для відвідувачів. 

      На цей час у відділі  зберігаються фонди управлінської документації, 

фонди особового походження, фотодокументи. 

    Триває робота з  тематичної розробки відповідних фондів, складений 

каталог документів, який вміщує 1151 картку  тематичного каталогу, 

іменного каталогу, з історії організацій та територіально – адміністративного 

поділу. Розпочата робота зі збирання та формування відеоматеріалів, що 

відображають процес життєдіяльності району. Видаються архівні довідки,  
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архівні копії документів та іншим шляхом задовольняються запити фізичних 

та юридичних осіб, користувачів читального залу.  

      Постійно використовуються  архівні матеріали, які містять інформацію 

про  значні події та видатних людей району, проводяться тематичні виставки. 

      Не має сумніву, що архівісти не пошкодують сил  для створення умов  

вічного зберігання документальних матеріалів і їх використання на благо 

народу. 

 

 

 


