
Пояснення 

до звіту про мережу архівних установ 

 

Станом на 01.01.2018 року на території області налічувалось 151 трудовий 

архів. Уподовж 2018 року створено 1 трудовий архів при Кулінічівській 

селищній раді Харківського району, 2 − при сільських радах Ізюмського 

району: Іванчуківській та Олександрівській. Трудові архіви Довжицької,  

Одноробівської, Олександрівської, Писарівської, Удянської, Феськівської 

сільських рад Золочівського району об'єднано з Трудовим архівом Золочівської 

селищної ради Золочівського району, який перейменовано на відділ трудового 

архіву Золочівської селищної ради об'єднаної територіальної громади. Трудові 

архіви Різуненківської та Шелестівської сільських рад Коломацького району 

об'єднано з трудовим архівом Коломацької селищної ради. Трудовий архів 

Старогнилицької сільської ради Чугуївського району об'єднано з трудовим 

архівом Малинівської селищної ради Чугуївського району. Трудовий архів 

Граківської сільської ради Чугуївського району об'єднано з трудовим архівом 

Чкалівської селищної ради об'єднаної територіальної громади. Трудові архіви 

при Гнилицькій, Першогнилицькій та Катеринівській сільських радах 

Великобурлуцького району об'єднано з “Трудовим архівом Великобурлуцького 

району”. Отже, станом на 01.01.2019 рік на території області налічується 141 

трудовий архів (151+3-13=141). 

Утворено: 
1. Трудовий архів Кулиничівської селищної ради Харківського району 

Харківської області (Рішення XIII сесії Кулінічівської селищної ради від 21 

серпня 2017 року).  

2. Трудовий архів при Іванчуківській сільській раді Ізюмського району 

Харківської області (Рішення XVI сесії Олександрівської сільської ради від 27 

листопада 2017 року № 13). 

3. Трудовий архів при Олександрівській сільській раді Ізюмського району 

Харківської області (Рішення XXX сесії Олександрівської сільської ради від 

17 січня 2018 року № 17). 

Об'єднано: 
Трудові архіви Довжицької, Одноробівської, Олександрівської,  

Писарівської, Удянської, Феськівської сільських рад Золочівського району з 

Трудовим архівом Золочівської селищної ради Золочівського району який 

перетворено на Відділ трудового архіву Золочівської селищної ради об'єднаної 

територіальної громади (Рішення V сесії VIII скликання Золочівської селищної 

ради Харківської області від 14 березня 2018 року № 516); 

Трудові архіви Різуненківської та Шелестівської сільських рад 

Коломацького району об'єднано з трудовим архівом Коломацької селищної 

ради (Рішення I сесії VIII скликання Коломацької селищної ради Харківської 

області від 07 листопада 2017 року № 6);  

Трудовий архів Старогнилицької сільської ради Чугуївського району  

об'єднано з трудовим архівом Малинівської селищної ради Чугуївського району 



(Рішення XXVIII сесії VII скликання Строгнилицької сільської ради 

Чугуївського району Харківської області від 24 липня 2017 року); 

Трудовий архів Граківської сільської ради Чугуївського району об'єднано з 

трудовим архівом Чкалівської селищної ради об'єднаної територіальної 

громади (Рішення XXIII сесії VIII скликання Граківської сільської ради 

Чугуївського району Харківської області від 08 лютого 2018 року); 

Трудові архіви при Гнилицькій, Першогнилицькій та Катеринівській 

сільських радах Великобурлуцького району об'єднано з «Трудовим архівом 

Великобурлуцького району» (рішення сесії районної ради про об’єднання 

вищезазначених трудових архівів не було). «Трудовий архів 

Великобурлуцького району» створений згідно Рішення Великобурлуцької 

районної ради XLII сесії VI скликання від 31.01.2014 р. № 516-ХL.  

У Державному архіві Харківської області зберігається виборча 

документація тимчасового строку зберігання у кількості 3003 од.зб.  

В Архівних відділах районних державних адміністрацій та міських рад 

міст обласного значення Харківської області на зберіганні перебуває виборча 

документація тимчасового строку зберігання у кількості 4622 од.зб. 

В трудових архівах Харківської області на зберіганні знаходиться виборча 

документація тимчасового строку зберігання у кількості 1887 од. зб. 

 

 

Заступник директора Державного архіву 

Харківської області        Є. КУЩ 
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