
Відповідно до Постанови Верховної ради 

України № 72/94 від 30 червня 1994 місто 

Березань Баришівського району Київської 

області віднесене до категорії міст 

обласного підпорядкування. 

Рішення одинадцятої сесії двадцять 

другого скликання Березанської міської 

ради народних депутатів від 26 липня 

1994 року утворено архівний відділ, який 

розпочав свою діяльність з 01 квітня 1995 

року. Архів є виконавчим органом міської 

ради, підзвітний і підконтрольний раді, яка його утворила, підпорядкований її 

виконавчому комітету, міському голові та 

Державному архіву Київської області. 

29.04.1999 року архівний відділ реорганізовано в 

міський державний архів (рішення сесії № 68-07-

ХХІ11). 

30.10.2002 року міський державний архів 

реорганізовано в архівний відділ Березанської 

міської ради (розпорядження № 200 від 30.10.2002 

року). Рішенням сесії від 18.10.2002 року № 83-05-

XXIV затверджено Положення та внесено зміни до 

штатного розпису. 

26.10.2010 року внесено зміни до назви відділу та 

затверджено Положення про архівний відділ 

виконавчого комітету Березанської міської ради 

Київської області (рішення сесії міської ради № 503-

37-V від 26.03.2010 року). 

 

26.01.2016 року архівний відділ перейменовано в архівний сектор виконавчого 

комітету Березанської міської ради, затверджено Положення про сектор (рішення 

сесії міської ради № 54-06-V II від 26.01.2016 року; № 57-06-VII від 26.01.2016 

року), введена одиниця головного спеціаліста. 

 

Історія фондів архіву 
Архів весь час поповнюється документами. 

Перші фонди були передані з архівного 

відділу Баришівської райдержадміністрації в 

1997 році 28 березня в кількості 13 фондів. 

До архіву на зберігання станом на 

01.12.2021 надійшло 6064 од.зб. за 1946 - 2021 

роки 77 архівних фондів, з них: 2962 справ 

                Фонд 1, Оп.1, Спр.387, Арк.24 



постійного зберігання, 3102 справи - з кадрових питань (особового складу). 

Фонди архіву поділяються на декілька історичних груп:  

-радянський період;  

-період Незалежної України. 

Увесь архівний матеріал відповідно до джерела їхнього походження поділяється 

на наступні категорії: 

1.фонди органів місцевої влади та місцевого самоврядування; 

2.фонди промислових підприємств; 

3.фонди освітніх закладів та установ; 

4.фонд закладу культури; 

5.фонди ліквідованих підприємств та установ. 

 

- У фонді органів місцевої влади та місцевого самоврядування документи 

висвітлюють процеси періоду перебудови, що відбувались в державі та місті, 

реорганізацію органів місцевого самоврядування, процесів ліквідації підприємств та 

установ, зміну форми власності головних підприємств міста, організацію нових 

комерційних структур, процеси приватизації будівель комунальної власності. 

Також в архівних фондах зберігаються документи присвячені культурним та 

історичним пам’яткам міста, зокрема рішення про встановлення пам’ятника танка Т-

34, літака Ан-2 та гармат у місцевому парку. 

 

 
      Фонд1, Опис 1, Спр.144., Арк.38-39 (Рішення про встановлення пам’ятника 

танка Т-34 в  селищі Березань) 

 



       Фонд 1, Опис 1, Спр. 871, Арк. 26-28 (Рішення про встановлення пам’ятних 

знаків «Літак» та «Гармати» в м. Березань) 

 

Крім цього, серед архівних документів наявні рішення про присвоєння звання 

«Почесний громадянин  міста Березань» Рих Г.Л., Гебдовська Н.О. 

 
  Фонд 1, Опис 1, Спр.473, Арк.- 22;      Фонд 1, Опис 1, Спр.661, Арк. 89; 

 

- У фондах промислових підприємств документи відображають процеси зміни 

форми власності, провадження нових технологій у виробництво, банкрутство. 

 

- У фонді освіти зберігаються накази з основної діяльності, документи 

методичних комісій, протоколи колегій, кошториси витрат, звіти. 

 
 

- У фондах ліквідованих підприємств зберігаються соціально значимі документи з 

особового складу ( накази з особового складу, розрахунково-платіжні відомості). 

 

- У фонді відділу культури і туризму - накази з основної діяльності, звіти, 

кошториси закладу. 



 
 

Вивчаючи історію, ми обов’язково користуємося документами тієї чи іншої 

епохи. Але, щоб ці документи стали доступні для дослідників їх хтось повинен був 

зібрати і зберегти. Через кілька десятків чи сотень років нинішні події також стануть 

історією, тож збереження документів, які розповідають про події сьогодення – це 

важлива державна справа. В нашому місті цим займаються працівники архівного 

сектору виконавчого комітету Березанської міської ради. 

 

 

 

 

 

 

 

 


