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Звіт
про мережу архівних установ
на 01.01.2021
Назви архівних установ
Центральні державні архіви
Центральні державні архівні установи
Науково-дослідні установи
Галузеві державні архіви
Державний архів в Автономній Республіці Крим,
державні архіви областей
Державні архіви міст Києва і Севастополя
Архівні відділи райдержадміністрацій
Архівні відділи міських рад
Архівні установи сільської, селищної, міської ради, ради
об'єднаної територіальної громади для централізованого
тимчасового
зберігання
архівних
документів,
нагромаджених у процесі документування службових,
трудових та інших правовідносин юридичних і фізичних
осіб, що не належать до Національного архівного фонду
Архівні установи, засновані фізичними особами та/або
юридичними особами приватного права
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_____________________________________
6 архівних секторів райдержадміністрацій Миколаївської області реорганізовано в архівні відділи
райдержадміністрацій (див. Пояснювальну записку до Звіту про мережу архівних установ Миколаївської
області на 01.01.2021).
*

Пояснювальна записка
до Звіту про мережу архівних установ Миколаївської області на 01.01.2021
Станом на 01.01.2021 року до мережі архівних установ Миколаївської
області входять 49 установ: державний архів Миколаївської області - 1, архівні
відділи райдержадміністрацій – 12, архівні сектори райдержадміністрацій – 7,
архівні відділи міських рад – 5, архівні установи для централізованого
тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі
документування службових, трудових та інших правовідносин юридичних і
фізичних осіб, що не належать до НАФ (трудові архіви) – 24.
Архівні відділи/сектори райдержадміністрацій Миколаївської області
Утворення, ліквідації, реорганізації архівних відділів/секторів районних
державних адміністрацій не відбулося, їх чисельність не змінилася.
Змінено організаційно-правовий статус 6-ти архівних установ
Миколаївської області шляхом перейменування архівних секторів на архівні
відділи, у тому числі:
1) З 11.03.2020 р. архівний сектор Березнегуватської райдержадміністрації
перейменований на архівний відділ Березнегуватської райдержадміністрації
(розпорядження голови Березнегуватської райдержадміністрації від 25.02.2020
№ 30 «Про перейменування архівного сектору Березнегуватської районної
державної адміністрації»). Встановлено граничну чисельність працівників
архівного відділу - 2 штатні одиниці.
2) 3 11.03.2020 р. архівний сектор Братської райдержадміністрації
перейменований на архівний відділ Братської райдержадміністрації
(розпорядження голови Братської райдержадміністрації від 05.12.2019 № 176-р
«Про упорядкування структури та штату працівників Братської районної
державної адміністрації»). Встановлено граничну чисельність працівників
архівного відділу - 2 штатні одиниці.
3) 3 11.03.2020 р. архівний сектор Вітовської райдержадміністрації
перейменовано на архівний відділ Вітовської райдержадміністрації
(розпорядження голови Вітовської райдержадміністрації від 06.12.2019 № 96-рк
«Про упорядкування структури Вітовської районної державної адміністрації»).
Встановлено граничну чисельність працівників архівного відділу - 2 штатні
одиниці.
4) з 01.01.2020 р. архівний сектор Єланецької райдержадміністрації
перейменовано на архівний відділ Єланецької райдержадміністрації
(розпорядження першого заступника голови райдержадміністрації, виконувача
функцій і повноважень голови райдержадміністрації від 05.12.2019 № 197-р
«Про перейменування архівного сектору Єланецької районної державної
адміністрації»). Встановлено граничну чисельність працівників архівного
відділу - 2 штатні одиниці.
5) З 11.03.2020 р. архівний сектор Казанківської райдержадміністрації
перейменовано на архівний відділ Казанківської райдержадміністрації
(розпорядження голови Казанківської райдержадміністрації від 26.12.2019 року
№ 259-р «Про внесення змін до розпорядження голови Казанківської

райдержадміністрації від 06.12.2019 № 241-р «Про упорядкування структури та
встановлення граничної чисельності працівників Казанківської районної
державної адміністрації»). Встановлено граничну чисельність працівників
архівного відділу - 2 штатні одиниці (відбулося зменшення штатної чисельності
на 1 штатну одиницю).
6) З 03.03.2020 р. архівний сектор Новоодеської райдержадміністрації
перейменовано на архівний відділ Новоодеської райдержадміністрації
(розпорядження голови Новоодеської райдержадміністрації від 06.12.2019 року
№ 297-р «Про упорядкування структури Новоодеської райдержадміністрації»).
Встановлено штатну чисельність архівного відділу – 2 штатні одиниці.
Трудові архіви Миколаївської області
В умовах проведення реформи децентралізації та нового районування
області:
- 12 трудових архівів (районних) реорганізовано шляхом зміни засновника,
передачі майна комунальної власності та перейменування комунальної
установи/комунального підприємства;
- 1 трудовий архів (районний) знаходиться у стадії ліквідації;
- 11 трудових архівів – без змін, у тому числі: районних - 5, міських - 1,
при сільських радах (без права юридичної особи) – 5.
Реорганізація (зміна засновників та перейменування) трудових архівів
Миколаївської області:
1) Об’єднаний трудовий архів сільських та селищних рад Арбузинського
району перейменовано на Трудовий архів Арбузинської селищної ради
(рішення Первомайської районної ради від 24.12.2020 № 6 «Про вихід
Первомайської районної ради Миколаївської області зі складу засновників
КП «Об’єднаний трудовий архів сільських та селищних рад Об’єднаний
трудовий архів сільських та селищних рад Арбузинського району
Первомайської районної ради та утворення комісії з приймання-передачі;
рішення Первомайської районної ради від 24.12.2020 № 8 «Про вихід
Арбузинської районної ради Миколаївської області зі складу засновників
«Об’єднаний трудовий архів сільських та селищних рад Арбузинського
району» та затвердження Положення; рішення Арбузинської селищної ради від
20.11.2020 № 18 «Про надання згоди на прийняття КП «Об’єднаний трудовий
архів сільських та селищних рад Арбузинського району» та його майна у
комунальну власність Арбузинської селищної ради).
2) Об’єднаний трудовий архів селищної та сільських рад Березанського
району перейменовано на Трудовий архів Березанської селищної ради
(рішення Березанської районної ради Миколаївської області від
19.11.2020 № 11 «Про безоплатну передачу майна комунальної організації
(установи, закладу) «Об’єднаний трудовий архів селищної та сільських рад
Березанського району» із спільної власності територіальних громад сіл, селищ
Березанського району у комунальну власність Березанської селищної ради з

наявною штатною чисельністю та цілісним майном»; рішення Березанської
селищної ради Березанського району Миколаївської області від 22.12.2020 р. №
7 «Про безоплатне прийняття із спільної власності територіальних громад
Березанського району комунальної організації (установи, закладу) «Об’єднаний
трудовий архів селищної та сільських рад Березанського району» з наявною
штатною чисельністю та цілісним майном до комунальної власності
Березанської селищної ради з подальшою зміною назви на Трудовий архів
Березанської селищної ради»).
3) Об’єднаний трудовий архів селищної, сільських рад Березнегуватського
району перейменовано на Трудовий архів Березнегуватської селищної
ради Миколаївської області (рішення Березнегуватської районної ради від
05.10.2020 № 7 «Про надання згоди на передачу закладів, установ, підприємств
та майна спільної власності територіальних громад сіл та селищ
Березнегуватського району у комунальну власність територіальної громади
Березнегуватської селищної ради»; рішення Березнегуватської селищної ради
від 30.10.2020 № 2 «Про прийняття у комунальну власність територіальної
громади Березнегуватської селищної ради закладів, установ та підприємств,
зміну засновника, найменувань, затвердження в новій редакції їх Статутів та
Положень»; рішення Березнегуватської селищної ради від 30.10.2020 № 5 «Про
затвердження
селищної
Програми
підтримки
Трудового
архіву
Березнегуватської селищної ради на 2020-2023 роки»).
4) Об’єднаний трудовий архів сільських, селищних рад Веселинівського
району перейменовано на Трудовий архів Веселинівської селищної ради
Миколаївської області (рішення Вознесенської районної ради від 24.12.2020
№ 27 «Про вихід Веселинівської районної ради Миколаївської області зі складу
засновників юридичної особи - Об’єднаного трудового архіву сільських,
селищних рад Веселинівського району та передачу Об’єднаного трудового
архіву сільських, селищних
рад Веселинівського району та майна у
комунальну власність територіальної громади Веселинівської селищної ради»;
рішення Веселинівської селищної ради Миколаївської області від 17.12.2020
року № 19 «Про надання згоди на прийняття зі спільної власності
територіальних громад Вознесенського району у комунальну власність
територіальної громади Веселинівської селищної ради юридичної особи комунальної установи «Об’єднаний трудовий архів сільських, селищних рад
Веселинівського району»).
5) Об’єднаний трудовий архів селищної та сільських рад Вознесенського
району перейменовано на Трудовий архів Прибужанівської сільської ради
Вознесенського району Миколаївської області (рішення Вознесенської
районної ради Миколаївської області від 24.12.2020 № 8 «Про надання згоди на
безоплатну передачу юридичної особи Об’єднаний трудовий архів селищної та
сільських рад Вознесенського району і майна зі спільної власності
територіальних громад сіл, селищ Вознесенського району у комунальну
власність Прибужанівської сільської ради»; рішення Прибужанівської сільської

ради від 24.12.2020 № 15 «Про вхід до складу засновників Об’єднаного
трудового архіву селищної та сільських рад Вознесенського району»).
6) Об`єднаний трудовий архів селищної та сільских рад Доманівського
району перейменовано на Трудовий архів Доманівської селищної ради
(рішення Доманівської районної ради від 13.10.2020 № 12 "Про передачу
об`єктів спільної власності територіальних громад сіл Доманівського району у
комунальну власність Доманівської селищної ради"; рішення Доманівської
селищної ради від 23.12.2020 року № 3 "Про надання згоди на безоплатне
прийняття об`єктів із спільної власності територіальних громад сіл
Доманівського району у комунальну власність Доманівської селищної ради").
7) Об’єднаний трудовий архів селищної та сільських рад Єланецького
району перейменовано на Трудовий архів Єланецької селищної ради
Миколаївської області (рішення Вознесенської районної ради Миколаївської
області від 24.12.2020 № 34 «Про вихід Єланецької районної ради
Миколаївської області зі складу засновників комунальної організації (установи,
закладу) «Об’єднаний трудовий архів селищної та сільських рад Єланецького
району» та надання згоди на безоплатну передачу окремого індивідуально
визначеного майна із спільної власності територіальних громад сіл, селища
Єланецького району Миколаївської області до комунальної власності
Єланецької селищної ради Миколаївської області»; рішення Єланецької
селищної ради від 25.12.2020 № 24 «Про безоплатне прийняття окремого
індивідуально визначеного майна комунальної організації (установи, закладу)
«Об’єднаний трудовий архів селищної та сільських рад Єланецького району» із
спільної власності територіальних громад сіл, селища Єланецького району
Миколаївської області до Єланецької селищної ради Миколаївської області»).
8) Об’єднаний трудовий архів селищної, сільських рад Казанківського
району перейменовано на Трудовий архів Казанківської селищної ради
Миколаївської області (рішення Казанківської селищної ради 09.10.2020
№ 709/27 «Про надання згоди на прийняття зі спільної власності
територіальних громад сіл, селищ Казанківського району в комунальну
власність Казанківської селищної ради комунальних підприємств, організацій,
установ, закладів та закріпленого за ними майна»; рішення Казанківської
районної ради від 13.10.2020 № 458/37 «Про безоплатну передачу майна зі
спільної власності територіальних громад сіл, селищ Казанківського району у
комунальну власність Казанківської селищної ради комунальних підприємств,
організацій, установ, закладів та закріпленого за ними майна»; рішення
Казанківської селищної ради від 30.10.2020 № 729/28 «Про прийняття
комунальної організації (установи, закладу) «Об’єднаний трудовий архів
селищної, сільських рад Казанківського району» та закріпленого за ним майна
зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ Казанківського району
до комунальної власності Казанківської селищної ради».
9) Об’єднаний трудовий архів селищної та сільських рад Кривоозерського
району перейменовано на Трудовий архів Кривоозерської селищної ради

Первомайського району Миколаївської області (рішення Кривоозерської
районної ради від 01.12.2020 № 1 «Про передачу із спільної власності
територіальних громад сіл, селища Кривоозерського району Миколаївської
області підприємств, установ та організацій, їх майна, та об`єктів спільної
власності територіальних громад сіл, селища Кривоозерського району у
комунальну власність Кривоозерської селищної ради Первомайського району
Миколаївської області»; рішення Кривоозерської селищної ради від 21.12.2020
№ 21 «Про прийняття зі спільної комунальної власності територіальних громад
сіл, селища Кривоозерського району до комунальної власності Кривоозерської
селищної ради Кривоозерського району Миколаївської області «Об’єднаний
трудовий архів селищної та сільських рад Кривоозерського району»
Кривоозерської районної ради, зміну засновника, найменування та
затвердження в новій редакції його Положення»).
10) Новобузький районний трудовий архів перейменовано на Новобузький
міський трудовий архів (рішення Новобузької районної ради Миколаївської
області від 23.10.2020 № 882 «Про надання згоди на безоплатну передачу
юридичної особи Новобузький районний трудовий архів та відповідного майна
зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Новобузького
району у комунальну власність Новобузької міської ради»; рішення
Новобузької міської ради Миколаївської області від 22.12.2020 № 30 «Про
безоплатне прийняття юридичної особи Новобузький районний трудовий архів
та відповідного майна зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ,
міст Новобузького району у комунальну власність Новобузької міської ради»).
11) Об’єднаний трудовий архів сільських і селищної рад Первомайського
району Миколаївської області перейменовано на Трудовий архів
Мигіївської сільської ради Первомайського району Миколаївської області
(рішення Первомайської районної ради від 18.12.2020 № 16 «Про безоплатну
передачу майна Об’єднаного трудового архіву сільських і селищної рад
Первомайського району Миколаївської області зі спільної власності
територіальних громад сіл, селищ Первомайського району до комунальної
власності територіальної громади Мигіївської сільської ради»; рішення
Мигіївської сільської ради від 24.12.2020 № 17 «Про прийняття комунальної
організації (установи, закладу) «Об’єднаний трудовий архів сільських та
селищної ради Первомайського району Миколаївської області» та закріпленого
за ним майна зі спільної власності територіальних громад сіл, селища
Первомайського району до комунальної власності Мигіївської сільської ради»).
12) Об’єднаний трудовий архів органів місцевого самоврядування
Снігурівського району перейменовано на Трудовий архів Снігурівської
міської ради (рішення Снігурівської міської ради Миколаївської області від
22.09.2020 № 2 «Про надання згоди на безоплатне прийняття зі спільної
комунальної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Снігурівського
району в особі Снігурівської районної ради до комунальної власності
Снігурівської міської ОТГ в особі Снігурівської міської ради бюджетних
установ, закладів та майна»; рішення Снігурівської районної ради від

21.10.2020 № 10 «Про надання згоди на безоплатну передачу об’єктів із
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Снігурівського
району в комунальну власність Снігурівської міської об’єднаної територіальної
громади в особі Снігурівської міської ради»).
У стадії ліквідації перебуває 1 трудовий архіву Миколаївської області Об’єднаний трудовий архів сільських, селищних рад Вітовського району
Миколаївської області (припинено шляхом ліквідації юридичну особу
публічного права – Об’єднаний трудовий архів сільських, селищних рад
Вітовського району Миколаївської області розпорядженням голови Вітовської
райдержадміністрації від 30.12.2020 № 421-р «Про припинення Об’єднаного
трудового архіву сільських, селищних рад Вітовського району Миколаївської
області»).
Без змін – 11 трудових архівів Миколаївської області, у тому числі:
1) Об’єднаний трудовий архів міської, сільських рад Баштанського району
Миколаївської області;
2) Об’єднаний трудовий архів сільських, селищної рад Братського району
Миколаївської області;
3) Об’єднаний трудовий архів селищної та сільських рад Врадіївського району
Миколаївської області;
4) Об’єднаний трудовий архів Миколаївського району Миколаївської області;
5) Об’єднаний трудовий архів міської та сільських територіальних громад
Новоодеського району Миколаївської області;
6) Відділ інформації та використання документів ліквідованих установ
(Трудовий архів) Миколаївської міської ради;
7) Трудовий архів Козубівської сільської ради Доманівського району
Миколаївської області (без права юридичної особи);
8) Трудовий архів Прибузької сільської ради Доманівського району
Миколаївської області (без права юридичної особи);
9) Дмитрівський сільський трудовий архів Куцурубської об’єднаної
територіальної громади Миколаївської області (старий Очаківський район
Миколаївської області);
10) Іванівський сільський трудовий архів Куцурубської об’єднаної
територіальної громади Миколаївської області (старий Очаківський район
Миколаївської області);
11) Чорноморський сільський трудовий архів Чорноморської об’єднаної
територіальної громади Миколаївської області (старий Очаківський район
Миколаївської області).

