
Пояснення 

до звіту про мережу архівних установ 

 

Станом на 01.01.2019 року на території області налічувалось 141 трудовий 

архів. Упродовж 2019 року створено 1 трудовий архів при Дергачівській 

міській раді Харківської області, 2 − при селищних радах Дергачівського 

району: Вільшанській та Слатинській. 1 трудовий архів при Красноградській 

міській раді Харківської області. У зв’язку з відсутністю фінансування роботу 

Красноградського районного трудового архіву було припинено.  

Трудові архіви Верхньоюбишкинської, Киселівської, Михайлівської, 

Слобідської сільських рад Первомайського району Харківської області 

об’єднано з Трудовим архівом Олексіївської сільської об’єднаної 

територіальної громади Первомайського району Харківської області. 

Отже, станом на 01.01.2020 рік на території області налічується 140 

трудових архівів (141+4-5=140). 

Утворено: 
1. Трудовий архів Дергачівської міської ради Дергачівського району 

Харківської області (Рішення XXI сесії VII скликання Дергачівської міської 

ради Дергачівського району Харківської області від 26 квітня 2019 року № 7).  

2. Трудовий архів при Вільшанської селищної ради Дергачівського району 

Харківської області (Рішення XXXVIII сесії VII скликання Вільшанської 

селищної ради Дергачівського району Харківської області від 03 травня 2019 

року). 

3. Трудовий архів Слатинської селищної ради Дергачівського району 

Харківської області (Рішення XXX сесії VII скликання Слатинської селищної 

ради Дергачівського району Харківської області від 18.06.2019 року). 

4. Трудовий архів Красноградської міської ради Красноградського району 

Харківської області (Рішення LXI сесії VII скликання Красноградської міської 

ради Красноградського району Харківської області від 17 квітня 2019 року 

№ 2313-VII). 

Ліквідовано: 
Трудовий архів Красноградської районної ради (Рішення XLIX сесії VII 

скликання Красноградської районної ради Красноградського району 

Харківської області від 25 квітня 2019 року № 1040-VII). 

Об’єднано:  

Відповідно до рішення I сесії VII скликання Олексіївської сільської ради 

від 18 липня 2019 року № 17 «Про початок реорганізації сільських рад, що 

увійшли до Олексіївської сільської ради» трудові архіві при 

Верхньоюбишкинської, Киселівської, Михайлівської, Слобідської сільських рад 

об’єднані з трудовим архівом Олексіївської сільської об’єднаної територіальної 

громади Первомайського району Харківської області. 

У Державному архіві Харківської області зберігається виборча 

документація тимчасового строку зберігання у кількості 4506 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 5232 од.зб. 

В трудових архівах Харківської області на зберіганні знаходиться виборча 

документація тимчасового строку зберігання у кількості 4294 од. зб. 

 

 

Заступник директора архіву      Євген КУЩ 

 

 

 

 

 

 


